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PROCES - VERBAL 
Încheiat azi 21.12.2021 

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Mediaş 
Şedinţa începe la ora 16:00 

 
Dl Cotei M. 

- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului local Mediaș de astăzi 21.12.2021! 
- Să ne ridicăm pentru intonarea imnului de stat al României. 
- O rog pe dna secretar general să facă precizările organizatorice. 

Dna secretar general 
- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local,   
- Constat că şedinţa ordinară de astăzi 21 decembrie 2021, este statutară, fiind prezenţi un număr de 

15 consilieri locali, din totalul de 21 consilieri locali în funcție.   
- Lipsesc: dl Chiorean Iustin, dl Crișan Sergiu Călin, dl Draga Gheorghe, dna Duma Silvia Nicoleta, dl 

Macaveiu Mihai Ion și dna Suciu Anca Maria. 
- Şedinţa de astăzi, 21 decembrie 2021, a fost convocată de către Primarul municipiului Mediaş, prin 

intermediul Secretarului general, prin Dispoziția nr. 1.229/14.12.2021 şi prin afişare pe site-ul Primăriei.  
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 20 decembrie 2021, pentru avizarea 

proiectelor de hotărâre supuse spre analiză şi aprobare, aflate pe ordinea de zi.  
- Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 14 decembrie 2021, s-a completat Proiectul ordinii 

de zi prin Dispoziția Primarului cu nr. 1.237/16.12.2021 cu 33 puncte, astfel: 
Pct. nr. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a municipiului Mediaş pe 

trimestrul IV 2021. 
Pct. nr. 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2022 la SC Piața 

Prim-Com SA. 
Pct. nr. 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea pentru anii 2022-2026 a redevenței aferentă 

Contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, a serviciului de utilitate publică de întreținere, 
administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiul Mediaș. 

Pct. nr. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în 
Mediaș str. 1 Decembrie nr. 23, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș. 

Pct. nr. 19. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 88/2021 privind stabilirea pentru anul 
2021 a unor măsuri de ocupare temporară a domeniului public sau privat al municipiului Mediaș în scopul 
desfășurării activității de alimentație publică pentru atenuarea efectelor economice și a taxei speciale pentru 
amplasarea de terase sezoniere și mobilier urban pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș. 

Pct. nr. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza de Proiect Tehnic și a 
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare spațiu destinat centralei termice, 
inclusiv asigurarea utilităților prin reabilitarea instalațiilor termice, electrice și de gaz la Liceul Tehnologic 
Automecanica” Mediaș. 

Pct. nr. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent 
proiectului european ERASMUS +  cu titlul „Cireșarii în Europa” la Școala Gimnazială Cireșarii, pe anul 
2021. 

Pct. nr. 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 125/2021 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Medias pe anul 2022. 

Pct. nr. 23. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 ap. 9 proprietar Isailă 
Octavian și Isailă Ștefania Alina. 

 
Pct. nr. 24. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 

2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 ap. 1 proprietar Isailă 
Octavian și Isailă Ștefania Alina. 
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Pct. nr. 25. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 ap. A proprietar Isailă 
Octavian și Isailă Ștefania Alina. 

Pct. nr. 26. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 ap. B proprietar Isailă 
Octavian și Isailă Ștefania Alina. 

Pct. nr. 27. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 proprietar Cherteș 
Iosif și Cherteș Silvia. 

Pct. nr. 28. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 proprietar Pall Georg. 

Pct. nr. 29. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 21 proprietar Mailat 
Iolanda. 

Pct. nr. 30. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 21 ap. 4a proprietar 
Schneider Otto Ioan și Schneider Eva Magdalena. 

Pct. nr. 31. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 21 ap. 5 proprietar 
Zelch Rozina. 

Pct. nr. 32. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 41 proprietar Sara 
Talmon. 

Pct. nr. 33. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Petofi Sandor nr. 5 proprietar Crăciun Mihai 
Corneliu. 

Pct. nr. 34. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş Piața Regele Ferdinand I nr. 23 proprietar 
Fundația Gândirea. 

Pct. nr. 35. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Gheorghe Doja nr. 7 proprietar Kaiser Erika 
Maria și Kaiser Iohan Wilhelm. 

Pct. nr. 36. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 ap. 2 proprietar 
Rotar Mercela Felicia. 

Pct. nr. 37. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 ap. 1 proprietar SC 
CRISSERV SRL. 

Pct. nr. 38. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihail Kogălniceanu nr.22 proprietar Nicula 
Florin Laurean și Nicula Nadia Natalia. 

Pc. nr. 39. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 60 proprietar Rusu Daniela 
Titanela și Rusu Mariana. 
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Pct. nr. 40. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 110 proprietar Manoilă 
Cornel și Manoilă Maria . 

Pct. nr. 41. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 51 ap. 3 proprietar SC 
FARMACOM SA Brașov. 

Pct. nr. 42. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihai Viteazu nr. 4 ap. 1 proprietar Blăjan 
Maria. 

Pct. nr. 43. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihai Viteazu nr. 4 ap. 3 proprietar Blăjan 
Maria. 

Pct. nr. 44. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihai Viteazu nr. 4 ap. 2 proprietar Benescu 
Ștefan. 

Pct. nr. 45. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 51 ap. 1 proprietar SC 
FRUCTOMED SA. 

Pct. nr. 46. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 
2022 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 18 proprietar DISTRIBUȚIE 
ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA Cluj-Napoca sucursala Sibiu. 

Pct. nr. 47. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și bugetele instituțiilor și 
serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021. 

- Fac precizarea că pe Ordinea de Zi avem 47 de puncte.  
- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ supun la vot procesul - 

verbal al şedinţei extraordinare din data de 13.12.2021. 
- Sunt observaţii cu privire la acest proces - verbal? 
- Constat că nu. 
- Supun la vot procesul - verbal. 
- Procesul - verbal a fost aprobat în unanimitate. 
- Şedinţa va fi condusă de către domnul consilier local Cotei Mihai Gheorghe. 
- Dau cuvântul domnului consilier.  

Dl Cotei M. 
- Mulțumesc doamna secretar general! 
- Așa cum a precizat și doamna secretar, pe ordinea de zi avem 47 de puncte. 
- Supun la vot ordinea de zi astfel modificată. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
- Ordinea de zi astfel modificată a fost aprobată în unanimitate. 

Dl Cotei M. 
- Înainte de a intra în dezbateri dacă sunt colegi care doresc să se înscrie pentru a lua cuvântul la 

punctul diverse? Vă amintesc că, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare 
al consiliului local timpul alocat fiecărui vorbitor privind dezbaterile asupra unui proiect de hotărâre sau a 
unei probleme înscrise pe ordinea de zi este de 3 minute. 

- De asemenea la dezbaterea unui proiect de hotărâre sau problemă înscrisă pe ordinea de zi un 
consilier poate lua cuvântul doar o dată și se va referi strict la problema care formează obiectul dezbaterii. 

- Se înscrie cineva la cuvânt? 
- Constat că nu. 
- Vom trece la dezbaterea punctelor de pe Ordinea de Zi.  

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021. 

Dl Cotei M. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
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Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi ”pentru”, 1 abținere (dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3- aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii? 
- Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 
 
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în 

regim de închiriere. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 

 
3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru 

locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul 
Mediaş. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 

 
4. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri 

construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 
 
5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a contractului de 

administrare nr. 30/2007 încheiat cu Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, pentru spațiul situat în 
Mediaș str. Lotru nr. 4. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 
 
6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a contractului de 

administrare nr. 4/2007 încheiat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu, pentru spațiul din cadrul 
imobilului situat în Mediaș P-ța R. Ferdinand I nr. 1 ap. 3. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
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 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil, situat în 

municipiul Mediaș, str. I. G. Duca nr. 33. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi ”pentru”și 1 abținere (dl Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ”pentru” și 1 vot împotrivă (dl Preda Ionuț Cătălin) 
 
8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor 

obiective de investiții finalizate și completarea anexei 3.2 care face parte integrantă din Contractul de 
Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în municipiul Mediaș 
nr. 1810/01.02.2019. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 
 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Direcţiei de 

Asistenţă Socială Mediaş, începând cu data de 01.01.2022. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convențiilor provizorii pentru acordarea 

de servicii de asistență socială între Consiliul Local Mediaș prin D.A.S. și Asociaţia Română pentru 
Persoane cu Handicap Mintal, filiala Mediaş, Asociația Sf. Mihail Mărturisitorul, Asociația Caritas 
Mitropolitan Greco-Catolic Blaj - Centrul de Recuperare Neuromotorie Pruncul Isus Mediaș și 
Asociația “Love & Light Romania” pentru anul 2022. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2- aviz favorabil. 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Metodologiei şi a criteriilor de repartizare a 

locuinţelor sociale din fondul locativ al municipiului Mediaș, pentru anul 2022”. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 



6 
 

Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 

 
12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale, situată în municipiul 

Mediaș, str. Gravorilor nr. 4, parter ap. 5, unei persoane vulnerabile din municipiul Mediaș. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 
 
13. Proiect de hotărâre privind propunerea de desemnare a reprezentantului municipiului 

Mediaş în Consiliul Director la Clubul Sportiv „Gaz Metan” Mediaș. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

- Pentru acest punct vă rog să faceți propuneri 
Dl Sima D. 

Din partea consilierilor PNL îl propunem pe dl Vlașin Dorel. 
Dl Cotei M. 

- Mulțumesc dl viceprimar 
- Mai sunt și alte propuneri? 
- Dacă nu mai sunt și alte propuneri, invit consilierii locali să-și exprime votul secret, prin 

buletine de vot. 
- A se menționa că dl Tănase Vasile nu va participa la vot. 
- Se ia o pauză pentru întrunirea comisiei de validare.  
- Comisia de validare dă citire Procesului-verbal privind rezultatul voturilor exprimate secret 

pentru proiectul de hotărâre. 
 

Dl Cotei M. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt observații, o rog pe dna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre 
Dna secretar general 

- Dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl Cotei M. 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată 14 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dl Tănase 
Vasile) 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Schimbare 
parțială de destinație din casă de locuit în sală evenimente, demolare parțială, extindere și modificări 
interioare, construire pavilion evenimente, filigorie, pensiune, amenajare teren de fotbal, împrejmuire, 
branșamente utilități” str. Moșnei nr. 58. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a municipiului Mediaş pe 
trimestrul IV 2021. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 

 
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2022 la SC Piața 

Prim - Com S.A. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 
 
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea pentru anii 2022-2026 a redevenței aferentă 

Contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, a serviciului de utilitate publică de întreținere, 
administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiul Mediaș. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 
 
18. Proiect de hotărâre aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în Mediaș 

str. 1 Decembrie nr. 23, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

- Propunerile făcute în ședințele comisiilor de specialitate, pentru grupul consilierilor PNL sunt: 
- Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

- dl Sima Dan                         - membru;                     - dl Radu George Stelian - supleant; 
- dl Brăteanu Iulian Cosmin - membru;                    - dl Dobai Paul Adrian     - supleant; 
- dl Mărginean Mircea Ioan - membru;                    - dl Boca Teofil                  - supleant; 

- Mai sunt și alte propuneripentru această comisie? 
- Nu. 
- Pentru comisia de contestații din partea PNL, propunerile sunt: 

- dna Avrămescu Olimpia Aurelia - membru;           dl Toderici Marius Ioan  - supleant; 
- dl Tulinschi Alexandru Simion    - membru;           dl Oprișor Bogdan Ionuț - supleant; 
- dl Cotei Mihai Gheorghe              - membru;           dl Tănase Vasile               - supleant; 

- Alte propuneri? Constat că nu. 
- Dacă sunt observaţii la acest punct? Dacă nu sunt o rog pe dna secretar general să dea citire 

proiectului de hotărâri în această formă. 
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Dna secretar general 
- Dă citire proiectului de hotărâre 

Dl Cotei M. 
- Mulțumim dna secretar general. 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 - Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 

 
19. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 88/2021 privind stabilirea pentru anul 

2021 a unor măsuri de ocupare temporară a domeniului public sau privat al municipiului Mediaș în 
scopul desfășurării activității de alimentație publică pentru atenuarea efectelor economice și a taxei 
speciale pentru amplasarea de terase sezoniere și mobilier urban pe domeniul public sau privat al 
municipiului Mediaș. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 

 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza de Proiect Tehnic și a 

indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare spațiu destinat centralei 
termice, inclusiv asigurarea utilităților prin reabilitarea instalațiilor termice, electrice și de gaz la 
Liceul Tehnologic Automecanica” Mediaș. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 

 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent 

proiectului european ERASMUS + cu titlul „Cireșarii în Europa” la Școala Gimnazială Cireșarii, pe 
anul 2021. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 

 
22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 125/2021 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Medias pe anul 2022. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 
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23. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 
ap. 9 proprietar Isailă Octavian și Isailă Ștefania Alina 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  
 
24. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 
ap. 1 proprietar Isailă Octavian și Isailă Ștefania Alina. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil. 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  

 
25. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 
ap. A proprietar Isailă Octavian și Isailă Ștefania Alina. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  

 
26. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 
ap. B proprietar Isailă Octavian și Isailă Ștefania Alina. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  
 
27. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
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modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 
proprietar Cherteș Iosif și Cherteș Silvia. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  

 
28. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 
proprietar Pall Georg. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  
 
29. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 21 
proprietar Mailat Iolanda. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  

 
30. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 21 
ap. 4a proprietar Schneider Otto Ioan și Schneider Eva Magdalena. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  

 
31. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 21 
ap. 5 proprietar Zelch Rozina. 
Dl Cotei M. 
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- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  
 
32. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 41 
proprietar Sara Talmon. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 -  aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  
 
33. Proiect de hotărâre constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 

cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările 
și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Petofi Sandor nr. 5 proprietar Crăciun 
Mihai Corneliu. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  

 
34. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş Piața Regele Ferdinand I 
nr.23 proprietar Fundația Gândirea. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  

 
35. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Gheorghe Doja nr. 7 
proprietar Kaiser Erika Maria și Kaiser Iohan Wilhelm. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
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Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 

 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  

 
36. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 
ap. 2 proprietar Rotaru Marcela Felicia. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
Dna Rotaru Marcela 

- Bună ziua 
- Referitor la imobilul de pe str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, ap. 2: am încercat prima dată să rezolv 

problema cu vecinul care are 54, am avut anumite obstacole după care am făcut și la Apa Târnavei Mari 
anumite sesizări care nu au fost realizate până în prezent, deci nu este rea voință aici că nu am putut să 
renovez acel imobil. Spuneți-mi mie cum mă ajută mun. Mediaș și cum pot eu să-mi rezolv problema pentru 
că am încercat, am înțeles că este un proiect pe fonduri europene abrobat, prin care se vor face și canalizările. 
Am așteptat acel moment și iată-mă că sunt în situația ingrată în care eu efectiv mi se majorează și să plătesc 
impozit de 100 mil. Pentru ce? Eu până în prezent de când am devenit proprietar am plătit 80 de mil-90 mil 
chiar aproape 100, cred pentru anul curent, pentru un imobil care în anul 2021 nu este racordat la apă și 
canalizare deși am contract și ei îmi spun că totul este în regulă. 
Dna secretar general 

Dacă există o problemă, dacă d-voastră spuneți că ar trebui branșat și există o problemă pentru care 
nu se realizează branșamentul și ar fi din culpa operatorului, problema este cu operatorul. La momentul 
acesta noi nu putem decât să constatăm. Există și nota de constatre făcută la sfârșitul lunii noiembrie și există 
și poze pe care le-ați avut la materialul care îl aveți supus aprobării în care imobilul arată așa. Dacă Apa 
Târnavei Mari nu vă face branșamentul și d-voastră considerați că este o problemă, problema trebui să o 
rezolvați cu Apa Târnavei Mari, din punctul meu de vedere, din ce spuneți d-voastră. Rețea există, deci nu 
putem vorbi de Mihail Kogălniceanu că nu există rețea. Branșamentul este în sarcina proprietarului să și-l 
facă și branșamentul se realizează pe cheltuiala și în baza unui Certificat de urbanizm, a unui proiect. 
Dna Rotaru Marcela: 

De trei am fost și am vrut să-mi expun problema mea faptică că am încercat de trei ori, de trei ori cu 
trei persoane. Au fost la fața locului și nu au putut să-mi precizeze de unde să aibă loc branșamentul. Trebuie 
spart, trebuie închisă circulația și ei mi-au spus că nu există hartă pentru canalizare în zona respectivă. 
Problema orașului Mediaș este faptul că canalizarea, pardon mă scuzați, canalizarea în zona centrală trebuie 
rezolvată, trebuie să existe hărți concrete pentru canalizare. Asta este o problemă care ține de planul 
urbanistic, care ține de sistem. Eu am venit în Consiliu ca să spun care este problema mea ca și cetățean al 
acestui oraș. O să-mi rezolv toate problemele, dar eu sincer ca și contribuabil care am plătit 10.000 lei pentru 
un imobil, care repet, în 2021 nu are apă și canalizare, deși există contract cu operatorul respective. 
Dl Sima D. 

V-aș sugera să faceți o sesizare și la Centrul de Cominucare cu Cetățeni ca să putem analiza, să 
vedem exact în ce constă necazul d-voastră mai amănunțit. 
Dna Rotaru Marcela 

O să fac și o să remediez această problemă anul acesta pentru că am încercat pe căi amiabile, deși 
sunt avocat de profesie totuși am încercat să rezolv această problemă amabil. Nu se poate? Atunci o să ajung 
la instnța de judecată și o să atac și chestile acestea. 
 
Dl Sima D. 

Eu vă solicitam să faeți o descriere a situației și să o depuneți sub formă de sesizare la Primărie, la 
Centrul de Cominicare. 
Dna Rotaru Marcela 

-OK. Vă mulțumesc mult și mă scuzați. La revedere. 
Dl Cotei M. 
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- Mulțumim. 
- Dacă nu mai sunt și alte observații, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  
 
37. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 
ap. 1 proprietar SC CRISSERV SRL. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct. 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  
 
38. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihail Kogălniceanu nr. 
22 proprietar Nicula Florin Laurean și Nicula Nadia Natalia. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  

 
39. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 60 
proprietar Rusu Daniela Titanela și Rusu Mariana. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  

 
40. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 110 
proprietar Manoilă Cornel și Manoilă Maria . 
Dl Cotei M. 
 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre 
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- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  

 
41. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 51 ap. 3 
proprietar SC FARMACOM SA Brașov. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  
 
42. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihai Viteazu nr. 4 ap. 1 
proprietar Blăjan Maria. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  

 
43. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihai Viteazu nr. 4 ap. 3 
proprietar Blăjan Maria. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil.  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  
 
44. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihai Viteazu nr. 4 ap. 2 
proprietar Benescu Ștefan. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  
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45. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 
anul 2022 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 51 ap. 1 
proprietar SC FRUCTOMED SA. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  

 
46. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în 

anul 2022 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu 
modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 18 
proprietar DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA Cluj-Napoca sucursala Sibiu. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  

 
47. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și bugetele instituțiilor și 

serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021. 
Dl Cotei M. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu) 

 Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil.  
 Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 

 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre  
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate  
- Pe ordinea de zi la nu am avut informări sau interpelări 
- Dacă mai sunt observați?  
-Dacă nu mai sunt intervenți vă urez SĂRBĂTORI LINIȘTITE alaturi de cei dragi și dumneavoastră 

stimați colegi cât și cetățenilor. 
- Declar ședința închisă. 
- Mulțumesc! 
 
Şedinţa s-a încheiat la ora 1710. 
 
 
 

Președinte de ședință, 
Cotei Mihai Gheorghe 

Secretar general, 
Petruţiu Marina Simona 

 


