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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 26.08.2021 

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

 
 
În conformitate cu HCL nr. 75/24.03.2020, privind modificarea și completarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Local Mediaș, ședința se desfășoară printr-o platformă online de 
videoconferință și se procedează la vot electronic. 

 
Dl Boca T. 

- Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului local Mediaș, de astăzi 26.08.2021! 
- Pentru început 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 26.08.2021, este statutară, fiind prezenți online un număr de  

18 consilieri locali din totalul de 20.   
- Lipsesc: dna Suciu Anca și dl Macaveiu Mihai. 
- Şedinţa de astăzi, 26 august 2021, a fost convocată de către Primarul municipiului Mediaş, prin 

intermediul Secretarului general, prin Dispoziția nr. 920/19.08.2021 şi prin afişare pe site-ul primăriei.  
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 24.08.2021 respectiv în 26.08.2021, fiind 

avizate proiectele de hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  
- Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 24.08.2021, s-a completat proiectul ordinii de zi prin 

Dispoziția Primarului cu nr. 924/24.08.2021 cu 1 punct și 2 informări, astfel:  
Pct. nr. 21. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al 

domnului Bordi Lucian, în Consiliul Local al municipiului Mediaș. 
- Adresa nr. 270/12.04.2021 a Serviciului Poliția Locală - privind activitatea desfășurată de Poliția 

Locală în trimestrul I/2021. 
- Adresa nr. 474/30.07.2021 a Serviciului Poliția Locală - privind activitatea desfășurată de Poliția 

Locală în trimestrul II/2021. 
- Fac precizarea că pe Ordinea de Zi avem 21 puncte și 5 informări.   

Dna secretar general 
- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ supun la vot procesul-

verbal al şedinţei extraordinare din data de 10.08.2021. 
- Sunt observaţii cu privire la acest proces-verbal? 
- Constat că nu. 
- Supun la vot procesul-verbal. 
- Start vot! 
- Procesul-verbal a fost aprobat în unanimitate. 
- Şedinţa va fi condusă de către domnul consilier local, Boca Teofil. 
- Dau cuvântul domnului consilier.  
- Mulțumesc! 

Dl Boca T. 
- Mulțumesc doamna secretar general! 

Dl Boca T. 
- Așa cum a precizat și doamna secretar general, pe ordinea de zi avem 21 de puncte și 5 informări. 
- Supun la vot ordinea de zi astfel modificată. 
- Start vot! 
- Ordinea de zi astfel modificată a fost aprobată în unanimitate. 
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Dl Boca T. 

- 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 ? 
Dl Crișan S. 

- Sergiu Crișan sunt, aș vrea să mă înscriu. 
- Mulțumesc! 

Dl Boca T. 
- Și noi mulțumim! 
- Mai este cineva? 
- Vom trece la dezbaterea punctelor de pe Ordinea de Zi.  

 
1. 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  Boca T. 

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

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observații la acest punct? 
 - Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot! 
Dna Secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
2. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unei părți din imobilul situat pe str. 

Păstorilor de Jos nr. 30 (ap. 2), din „locuință de serviciu” în „locuință socială” și darea în administrare 
Direcției de Asistență Socială Mediaș. 
Dl  Boca T. 

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

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  

- Start vot. 
Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumim doamna secretar general! 
 
3. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unui 

obiectiv de investiție și completarea Listei Bunurilor de retur anexă la „Contractul de delegare a 
gestiunii, prin concesiune, a serviciului de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a 
pieţelor agroalimentare din municipiul Mediaș, încheiat la data de 01.03.2011. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 
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Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
             - Start vot. 
Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 

4. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unui 
obiectiv de investiție, modificarea și completarea Listei Bunurilor de Retur care fac obiectul 
„Contractului de Concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Mediaș și sat aparținător 
Ighișu Nou prin gestiune delegată nr. 7209/ 06.09.2012”. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt. 
             - Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
             - Start vot. 
Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către municipiul Mediaș a unor 

terenuri situate administrativ în municipiul Mediaș str. Păcii fn în scopul extinderii cimitirului 
municipal. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu 
Călin) 

Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț 
Cătălin) 

Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Dacă nu sunt,  supun aprobării proiectul de hotărâre.  
             - Start vot. 
Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin și dl Preda 
Ionuț Cătălin)  
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 

6. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + 
cotă teren aferent), situat în Mediaș, str. Johannes Honterus nr. 35 ap. 3, aflat în domeniul privat al 
municipiului Mediaș. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dna Suciu Anca 
Maria și dl Crișan Sergiu Călin) 

Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț 
Cătălin) 

Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Macaveiu Mihai 
Ion și dl Toderici Marius Ioan)  
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Din partea PNL propunerile făcute în cadrul comisiilor de specialitate sunt: 
Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

PNL: - dl Sima Dan                          - membru;              dl Dobai Paul Adrian                    - supleant; 
PNL: - dl Popa Lucian Vasile          - membru;              dna Avrămescu Olimpia Aurelia  - supleant; 
PNL: - dna Țichindelean Adriana Ștefania - membru;   dl Toderici Marius Ioan                - supleant; 

Pentru comisia de contestații:  
PNL: - dl Cotei Mihai Gheorghe        - membru;              dl Mărginean Mircea Ioan              - supleant; 
PNL: - dl Chiorean Iustin                   - membru;              dl Tulinschi Alexandru Simion      - supleant; 
PNL: - dl Oprișor Ionuț Bogdan         - membru;              dl Radu George Stelian                   - supleant; 

 
- Dacă celelalte partide au propuneri? 
- Constat că nu. 
- Dacă nu sunt observaţii o rog pe dna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre.  

Dna secretar general 
- O să dau citire proiectului de hotărâre ținând cont de propunerile făcute în cadrul comisiilor după 

cum urmează: 
Dna secretar general 

- Dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl Boca 

- Mulțumesc doamna secretar general! 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot.  

Dna secretar general 
- Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 2 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin și dl Preda 

Ionuț Cătălin și 1 consilier local nu participă la vot - dl Toderici Marius Ioan) 
Dl Boca T. 
 - Mulțumesc doamna secretar general! 

 
7. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + 

cotă teren aferent), situat în Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr. 6 ap. 1, aflat în domeniul privat al 
municipiului Mediaș. 
Dl Boca 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dna Suciu Anca 

Maria și dl Crișan Sergiu Călin) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț 

Cătălin)  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu Mihai 

Ion)  
 

În cadrul comisiilor de specialitate PNL a  făcut următoarele propuneri: 
Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

PNL: - dl Sima Dan                                 - membru;              dl Chiorean Iustin             - supleant; 
PNL: - dl Tulinschi Alexandru Simion   - membru;              dl Boca Teofil                  - supleant; 
PNL: - dl Oprișor Ionuț Bogdan              - membru;             dl Tănase Vasile               - supleant; 

Pentru comisia de contestații:  
PNL: - dl Popa Lucian Vasile             - membru;                 dl Dobai Paul Adrian        - supleant; 
PNL: - dna Duma Silvia Nicoleta       - membru;                 dl Radu George Stelian      - supleant; 
PNL: - dl Mărginean Mircea Ioan      - membru;                 dl Toderici Marius Ioan     - supleant; 

- Dacă celelalte partide au propuneri de făcut? 
Dl Crișan S. 
 - USR PLUS nu are. 
Dl Boca T. 
 - Mulțumim! 

- Dacă nu mai sunt alte observaţii o rog pe dna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre.  
Dna Secretar general 

- Dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl Boca 

- Mulțumesc doamna secretar general! 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
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- Start vot.  
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin și dl Preda 
Ionuț Cătălin) 
Dl Boca T. 
 - Mulțumesc doamna secretar general! 

 
8. Proiect de hotărâre hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren 

intravilan în suprafață de 1.009 mp, situat în Mediaș, str. Valea Păucii fn, aflat în domeniul privat al 
municipiului Mediaș. 
Dl Boca T. 
             -  Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dna Suciu Anca 
Maria și dl Crișan Sergiu Călin) 

Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț 
Cătălin)  

Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu Mihai 
Ion)  

În cadrul comisiilor de specialitate PNL propune: 
Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

PNL: - dl Sima Dan                            - membru;              dl Popa Lucian Vasile             - supleant; 
PNL: - dl Boca Teofil                         - membru;              dl Cotei Mihai Gheorghe        - supleant; 
PNL: - dl Tănase Vasile                     - membru;              dl Toderici Marius Ioan           - supleant; 

Pentru comisia de contestații:  
PNL: - dl Mărginean Mircea Ioan     - membru;               dl Radu George Stelian            - supleant; 
PNL: - dna Duma Silvia Nicoleta      - membru;              dl Dobai Paul Adrian                - supleant; 
PNL: - dl Oprișor Ionuț Bogdan        - membru;              dl Tulinschi Alexandru Simion - supleant; 
 

- Dacă celelalte partide, respectiv USR sunt și alte propuneri? 
Dl Crișan S. 
 - USR PLUS nu are propunere. 
 - Mulțumesc! 
Dl Boca T. 
 - Mulțumesc și eu! 

- Dacă nu mai sunt alte observaţii o rog pe dna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre.  
Dna secretar general 

- Dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc doamna secretar general! 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot.  

Dna secretar general 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin și dl Preda 

Ionuț Cătălin) 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 

9. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 53/2020 privind vânzarea unor spații cu 
destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995. 
Dl BocaT. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
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Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
10. Proiect de Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al 

municipiului Mediaș, a unor imobile, situate în municipiul Mediaș. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea fundaţiilor 

şi asociaţiilor, din bugetul local, în anul 2022. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
12. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL Mediaş nr. 185/2021 privind 

aprobarea Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul 
aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2021. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgenţă familiei Ganga Ioan și 

Bianca cu domiciliul în satul aparținător Ighișu Nou str. Școlii nr. 86, jud. Sibiu. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2- aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 
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Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
 14. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 112/2020 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca 
Maria) 

Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu Mihai 

Ion)  
Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu. 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Smart City Mediaș orizont 2027. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu. 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - 
economici, pentru obiectivul de investiții: „Modificare configurație rețea electrică de contact 
troleibuze Șoseaua Sibiului - sens giratoriu zona Kaufland”. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca 
Maria) 

Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu Mihai 
Ion)  

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 - Start vot! 
 



8 
 

Dna secretar general 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl Boca T. 
- Mulțumesc dna secretar general! 
 

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a granturilor pentru 
premierea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Mediaș, cu rezultate 
deosebite în domeniul performanțelor școlare, obținute de elevii cu media peste 9,50 la examenul de 
evaluare națională și examenul de bacalaureat. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume de la bugetul local, sub formă de 
grant, acordate unităților de învățământ preuniversitar de stat cu rezultate deosebite în domeniul 
performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite la examenul de evaluare națională și examenul de 
bacalaureat. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 

 19. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu din cadrul 
apartamentului nr. 1, situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 2, aparținând domeniului public al 
municipiului Mediaș. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

 
Din partea PNL propunerile făcute în cadrul comisiilor de specialitate sunt: 

Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  
PNL: - dl Sima Dan                                   - membru;               dl Popa Lucian Vasile                - supleant; 
PNL: - dna Avrămescu Olimpia Aurelia   - membru;               dl Boca Teofil                             - supleant; 
PNL: - dl Tănase Vasile                             - membru;               dl Toderici Marius Ioan             - supleant; 

Pentru comisia de contestații:  
PNL: - dl Mărginean Mircea Ioan                - membru;              dl Radu George Stelian             - supleant; 
PNL: - dna Țichindelean Adriana Ștefania  - membru;              dl Dobai Paul Adrian                 - supleant; 
PNL: - dl Oprișor Ionuț Bogdan                   - membru;              dl Tulinschi Alexandru Simion - supleant; 
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- Dacă celelalte partied au și alte propuneri, vă rog să le faceți. 
Dl Crișan S. 
 - USR PLUS nu are propunere. 
 - Mulțumesc! 
 
Dl Boca T. 
 - Mulțumesc și eu! 

- Dacă nu mai sunt  observaţii o rog pe dna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre.  
Dna Secretar 

- Dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot.  

Dna secretar general 
- Hotărârea a fost adoptată  în unanimitate. 

Dl Boca T. 
- Mulțumesc dna secretar general! 

 
 20. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea 
publicului în elaborarea PUD „Amenajare loc de joacă - Cartier Wewern” str. Wewern fn și 
aprobarea documentației de urbanism. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dna Suciu Anca 
Maria și dl Crișan Sergiu Călin) 

Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu Mihai 
Ion)  

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată  cu 16 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin și dl Preda 
Ionuț Cătălin). 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
21. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului 

Bordi Lucian, în Consiliul Local al municipiului Mediaș. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată  în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 

Dl Boca T. 
- În continuare am să dau citire celor 5 informări aflate pe ordinea de zi. 

Informări: 
 - Adresa nr. 13898/30.07.2021 a domnilor Pintea Iosif și Bănescu Marius, domiciliați în mun. 
Mediaș str. Wewern nr. 93 și respectiv nr. 90. 

- Adresa nr. 14389/09.08.2021 - solicitare Consiliul Județean Sibiu. 
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- Adresa nr. 26389/11.08.2021 a Direcției Economice - Serviciul Fiscal. 
- Adresa nr. 270/12.04.2021 a Serviciului Poliția Locală - privind activitatea desfășurată de Poliția 

Locală în trimestrul I/2021. 
- Adresa nr. 474/30.07.2021 a Serviciului Poliția Locală - privind activitatea desfășurată de Poliția 

Locală în trimestrul II/2021. 
 
În continuare am să dau cuvântul dlui Sergiu Crișan. 

Dl Crișan S. 
 - Da, bună ziua! 
  - Mulțumesc! 

- Aș vrea să aduc în discuție pentru ședința de astăzi, proiectul de reabilitare a străzii Mureș, care din 
păcate de ceva timp lucrările de reabilitare a străzii au fost abandonate și aș vrea, atât eu, cât și bănuiesc, că 
și colegii mei, cât și locuitori acelei străzi, am dori să știm care este motivul pentru care au fost abandonate 
lucrările, dacă stadiul de execuție al lucrărilor este conform graficului de execuție pus la dispoziție de către 
constructor, și pe de altă parte care au fost măsurile luate de Primărie în cazul abaterilor de la graficul de 
execuție? 

- Consider că este important ca cetățenii să fie informați referitor la tot ce se întâmplă pe domeniul 
public în condițiile în care îi afectează prin disconfort, mai ales că strada respectivă a fost abandonată, 
inclusiv cu foarte mult material excedentat lăsat pe parte carosabilă. 
 - Mulțumesc! 
Dl Boca T. 
 - Dl consilier, vă rugăm să adresați întrebările și la comisia tehnică. 
Dl Crișan S. 
 - Ok. 
Dl Boca T. 
 - La Direcția Tehnică, să adresați întrebările. 
Dna secretar general 

- O să consemnez eu toate solicitările domnului consilier către Direcția Tehnică mâine dimineață, și 
cu siguranță o să formuleze Direcția Tehnică un răspuns cu privire la solicitările domnului Crișan. 
Dl Boca T. 

- Mulțumim doamna secretar general! 
- Dacă mai sunt și alte intervenții? 

Dl Dobai P. 
 - Aș vrea să spun eu că, știu că astăzi au început asfaltările pe strada Mureșului. Ieri s-a curățat și 
astăzi a început să se asfalteze, din câte știu eu, pe o anumită porțiune. 
 - Deci asta am vrut să vă zic ca un update la chestia ce ați spus-o dvs. 
 - Mulțumesc! 
Dl Crișan S. 

- Asta e un lucru foarte bun. 
- Ideea este să vedem dacă se încadrează în graficul de execuție și dacă au fost luate măsuri, pentru 

că știu că au fost destul de mult timp abandonate lucrările acolo. 
Dl BocaT. 
 - Dacă mai sunt și alte intervenții? 
 - Dacă nu mai, declar ședința închisă. 
 - Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o după amiază plăcută! 

 
                                    Şedinţa s-a încheiat la ora 1645. 
 
 
 
      Preşedinte de şedinţă,                                                             Secretar general,                                                  
               Boca Teofil                                                                    Petruțiu Marina Simona 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit :  Mărginean Dorina    


