
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 1898/ 01.02.2021 
 
 

 Minuta şedinţei ordinare din data de 29.01.2021 a Consiliului Local Mediaş 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş a fost convocat pentru şedinţa ordinară, din data de 29 
ianuarie 2021 prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 30/22.01.2021.  
 Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 30/22.01.2021, 
Dispoziție care a fost transmisă doamnelor şi domnilor consilieri în data de 22.01.2021. 

 - Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 22.01.2021,  s-a suplimentat ordinea de zi prin 
Dispoziția Primarului cu nr. 32/26.01.2021 cu 3 puncte și o informare, astfel: 

Pct. nr. 33. Proiect de hotărâre privind  aprobarea efectuării activității de control financiar 
preventiv în cadrul Societății Meditur S.A. Mediaș de către persoanele desemnate de directorul 
societății. 
 Pct. nr. 34. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş 
în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Meditur S.A. Mediaș. 
 Pct. nr. 35. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul 
apartamentului nr. 1 situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.17, în favoarea 
Ministerului Sănătății prin Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu și 
 - Adresa nr. 5877/22.01.2021 a Direcției Fiscale Locale înregistrată sub nr. 1466/25.01.2021 
privind răspunsul doamnei Toma Adriana-Neli. 
  Publicitatea şedinţei s-a realizat prin mijloacele de publicitate mass-media şi prin afişare. 
 Şedinţele comisiilor de specialitate nr.1,  2 şi nr. 3 au avut loc în data de 28.01.2021, fiind avizate 
proiectele de  hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  

Din numărul total de 21  consilieri  în funcţie, participă la şedinţă 20 consilieri locali.  
Lipsește, dna  Suciu Anca-Maria. 

 Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 19.01.2021 a fost aprobat în unanimitate – 
20 consilieri locali prezenți, din numărul total de 21.  
 Ordinea de zi,  astfel modificată, a fost în unanimitate - 20 de consilieri locali prezenți, din 
numărul total de 21 de consilieri locali în funcție. 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.5/2021 privind alegerea viceprimarului  Municipiului 
Mediaş (adoptată cu un număr de 18 voturi „pentru” și 2 voturi ”împotrivă”, din numărul total de 21 
consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 6/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Mediaș și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș, 
începând cu 01.01.2021. (adoptată cu un număr de 20 voturi „pentru” din numărul total de 21 consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 7/2021 privind reorganizarea unor instituții publice de 
interes local prin fuziune prin absorbție de către Municipiul Mediaș și reorganizarea aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Mediaș. (adoptată cu un număr de 18 voturi „pentru” și 2 
abțineri – dl Bordi Lucian și dl Macaveiu Mihai-Ion,  din numărul total de 21 consilieri în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 8/2021 privind aprobarea achiziționării de către 
municipiul Mediaș a unui teren situat administrativ în municipiul Mediaș str. Rubinului nr. 7, pentru 
asigurarea accesului în cadrul imobilului situat în Mediaș str. Rubinului nr. 5, Grădinița cu program 
prelungit „Pinocchio” Mediaș. (adoptată cu un număr de  18 voturi „pentru” și 2 abțineri – dl Bordi 
Lucian și dl Macaveiu Mihai-Ion,  din numărul total de 21 consilieri în funcţie). 
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• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 9/2021 privind solicitarea domnului Buzean Ionuț-
Arghir, în calitate de administrator al SC Luemma Arghir Construct SRL CIF: 41019396, de preluare a 
străzii „Aviatorilor”, în proprietatea Municipiului Mediaș (adoptată cu un număr de  20 voturi „pentru” , 
din numărul total de 21 consilieri în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.10/2021 privind prelungirea contractului de 
administrare nr. 24/2016 încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș. 
(adoptată cu un număr de  20 voturi „pentru” din numărul total de 21 consilieri în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 11/2021 privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
la cumpărarea unei cote părți din spațiul în care funcționează cabinetul medical  Oto-Rino-Laringologie 
dr. Moldovan Marioara, situat în Mediaș, str. Cloșca nr.2. (adoptată cu un număr de  20 voturi „pentru” , 
din numărul total de 21 consilieri în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 12/2021 privind repartizarea unei locuințe pentru tineri 
construită prin ANL în regim de închiriere. (adoptată cu un număr de 20 voturi „pentru” , din numărul 
total de 21 consilieri în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 13/2021 privind includerea în domeniul public al 
municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, de natura bunurilor mobile. ( adoptată cu un 
număr de  20 voturi „pentru” , din numărul total de 21 consilieri în funcţie) 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 14/2021 privind revocarea dreptului de administrare al 
Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș asupra unor dotări aferente locurilor de joacă, în 
vederea scoaterii din funcțiune și casării și modificarea contractului de administrare nr. 8/2006. (adoptată 
cu un număr de  20 voturi „pentru” , din numărul total de 21 consilieri în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 15/2021 privind aprobarea listei preliminare de 
priorități pe anul 2021, a solicitanților, rezultată în urma departajării, care au acces la locuințele pentru 
tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii, proprietatea privată a Statului 
Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș. (adoptată cu un număr de  20 voturi 
„pentru”, din numărul total de 21 consilieri în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 16/2021 privind prelungirea unor contracte de 
închiriere pentru locuințele ANL  situate în Mediaş care expiră la data de 01.02.2021. (adoptată cu un 
număr de  20 voturi „pentru” , din numărul total de 21 consilieri în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 17/2021 privind aprobarea închirierii prin licitație 
publică a spațiului din cadrul imobilului situat în Ighișu Nou str. Școlii nr.57, aflat în domeniul public al 
municipiului Mediaș. (adoptată cu un număr de  20 voturi „pentru” , din numărul total de 21 consilieri în 
funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 18/2021 privind modificarea și completarea ”Listei de 
inventar a bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Mediaș”, aprobată prin HCL nr. 
157/2001 ”privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Mediaș”. (adoptată cu un număr de  20 voturi „pentru” , din numărul total de 21 consilieri 
în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 19/2021 aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes 
local pe anul 2021 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de 
muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. (adoptată cu un număr de  20 voturi 
„pentru” , din numărul total de 21 consilieri în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 20/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Mediaș, pentru anul 
2021. (adoptată cu un număr de  20 voturi „pentru” , din numărul total de 21 consilieri în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 21/2021 privind aprobarea cuantumului costului mediu 
lunar de întreținere care stă la baza calculului contribuției lunare de întreținere a copiilor înscriși în creșe, 
suportată de părinții/reprezentanții legali ai copiilor acestora, pentru serviciile furnizate de Creșe Mediaș 
în anul 2021. (adoptată cu un număr de  20 voturi „pentru”,  din numărul total de 21 consilieri în 
funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 22/2021 privind acordarea de suport și sprijin 
persoanelor vârstnice, cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou, care vor împlini  80 de ani 
de viață pe parcursul anului 2021, în vederea creșterii calității vieții. (adoptată cu un număr de  20 voturi 
„pentru”, din numărul total de 21 consilieri în funcţie). 
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• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 23/2021 privind premierea familiilor cu domiciliul în 

Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2021. 
(adoptată cu un număr de 20 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 24/2021 privind aprobarea proiectului de hotărâre 
privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Mediaș. (adoptată cu un număr de 20 voturi 
„pentru”, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 25/2021 privind aprobarea costului mediu lunar de 
întreținere în anul 2021 la Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș. (adoptată cu un număr de  20 
voturi „pentru”, din numărul total de 21consilieri în funcţie ) 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 26/2021 privind desemnarea consilierilor locali din 
cadrul Consiliului Local al Municipiului Mediaș care vor face parte din Comisia de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Mediaș. (adoptată cu un 
număr de  17 voturi „pentru” și 3 voturi ”împotrivă” pentru dl Sima Dan  și cu 19 voturi ”pentru” și 
1 vot ”împotrivă ” pentru dl Cotei Mihai Gheorghe din numărul total de 21 consilieri în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 27/2021 privind mandatarea reprezentantului 
Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. ECO-SAL S.A.. (adoptată cu un număr de  
15 voturi „pentru”, 4 voturi ”împotrivă” și 1 consilier local nu participă la vot - dl Medeșan Florin 
Cosmin, din numărul total de 21 consilieri în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 28/2021 privind mandatarea reprezentantului 
Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Piața Prim-Com S.A. Mediaș. (adoptată 
cu un număr de  18 voturi „pentru”, 2 voturi ”împotrivă”, din numărul total de 21 consilieri în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 29/2021 privind  aprobarea modificării și completării 
Actului Constitutiv și al Statutului  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONORD Sibiu” cu 
republicarea acestora în formă actualizată – 2020.  (adoptată cu un număr de  20 voturi „pentru” din 
numărul total de 21 consilieri în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 30/2021 privind modificarea și completarea HCL nr. 
112/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021, modificată 
prin HCL nr. 373/2020 și HCL nr. 3/2020. (adoptată cu un număr de  18 voturi „pentru” și 2 abțineri – 
dl Bordi Lucian și dl Macaveiu Mihai-Ion, din numărul total de 21 consilieri în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 31/2021 privind modificarea anexei la HCL nr. 
338/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de acordare a anulării  
accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate 
bugetului local de către contribuabilii  de pe raza administrativ - teritorială a municipiului Mediaş. 
(adoptată cu un număr de  20 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 32/2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a 
excedentului bugetului finanțat din fonduri europene nerambursabile rezultat la încheierea exercițiului 
bugetar din anul 2020 a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș. (adoptată cu 
un număr de 20 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 33/2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a 
excedentului bugetului finanțat parțial din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din 
anul 2020 a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș. (adoptată cu un număr 
de  20 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție) 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 34/2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a 
excedentului bugetului finanțat integral din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din 
anul 2020 al Spitalului Municipal Mediaș. (adoptată cu un număr de  18 voturi „pentru” și 2 consilieri 
locali nu participă la vot – dna Avrămescu Olimpia-Aurelia și dna Duma Silvia-Nicoleta,  din numărul 
total de 21 consilieri în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 35/2021 privind însușirea raportului privind implicarea 
și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Comasare terenuri și construire hală pentru asamblare și 
vopsire remorci, platforme betonate, parcări și drumuri de incintă, împrejmuire teren, organizare de șantier 
și branșamente utilități” str. Aurel Vlaicu fn. și aprobarea documentației de urbanism. (adoptată cu un 
număr de  20  voturi „pentru”,  din numărul total de 21 consilieri în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 36/2021 privind desemnarea președintelui pentru 
ședințele Consiliului Local Mediaș. (adoptată cu un număr de  20 voturi „pentru”, din numărul total de 
21 consilieri în funcţie). 
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• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 37/2021 privind  aprobarea efectuării activității de 
control financiar preventiv în cadrul Societății Meditur S.A. Mediaș de către persoanele desemnate de 
directorul societății. (adoptată cu un număr de  19 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la 
vot- dl Tulinschi Alexandru Simion,  din numărul total de 21 consilieri în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 38/2021 privind mandatarea reprezentantului 
Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Meditur S.A. Mediaș. (adoptată cu un 
număr de  16 voturi „pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 1 consilier local nu participă la vot- dl 
Tulinschi Alexandru Simion,  din numărul total de 21 consilieri în funcţie). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 39/2021 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu 
din cadrul apartamentului nr. 1 situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.17, în favoarea 
Ministerului Sănătății prin Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu. (adoptată cu un număr de  20 voturi 
„pentru”,  din numărul total de 21 consilieri în funcţie). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Preşedinte de şedinţă,                                                Secretar general, 
          Cotei Mihai Gheorghe                                                                     Petruţiu Marina – Simona 
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