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PROCES – VERBAL 
                                                     Încheiat azi 27.05.2021 

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 Toderici 
 - Bună ziua, stimați colegi! 

- Dna director, vă rog să faceți precizările organizatorice. 
Dna director 

- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local,   
- Constat că şedinţa ordinară de astăzi 27.05.2021, este statutară, fiind prezenți pe platforma 

online un număr de 19 onsilieri din totalul de 21.   
- Lipsesc: dl Macaveiu și dl Bordi. 
- Şedinţa de astăzi, 27 mai 2021, a fost convocată de către Primarul municipiului Mediaş, 

prin intermediul Secretarului general, prin Dispoziția nr. 747/20.05.2021 şi prin afişare pe site-ul 
primăriei.  

- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 25.05.2021, respectiv 27.05.2021, 
fiind avizate proiectele de hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  

- Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 20.05.2021, s-a completat proiectul ordinii 
de zi cu Adresa cu nr.8.535/21.05.2021 a Curții de Conturi, înregistrată la Primăria Municipiului 
Mediaș sub nr. 9.680/25.05.2021 – Decizia nr. 13/19.05.2021, Raportul de audit financiar al Curții de 
Conturi.  

- Fac precizarea că pe Ordinea de Zi avem 29 puncte și 3 informări.   
- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ supun la vot 

procesul-verbal al şedinţei  extraordinare din data de 11.05.2021. 
- Fac precizarea că s-a conectat online și dl consilier local Bordi Lucian, fiind prezenți pe 

platforma online un număr de 20 consilieri locali din totalul de 21. 
- 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, Toderici Marius-Ioan 
- Dau cuvântul domnului consilier.  
- Mulțumesc! 

Dl Toderici 
 - Mulțumesc doamna directror! 
Dl Toderici 
 - Așa cum a precizat și doamna director, pe ordinea de zi avem 29 de puncte și 3 informări. 

- Supun la vot ordinea de zi astfel modificată.  
- Start vot. 

Dna director 
- Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
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Dl Toderici 
 - Mulțumesc!  
 - 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. 

Dl Toderici 
 - Până la data ședinței, nu s-au înregistrat întrebări, sau interpelări de la cetățeni. 
 - Vom trece la dezbaterea  punctelor de pe ordinea de zi.  
 

1. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind participarea la majorarea capitalului social 
prin aport în numerar al S.C. Piața Prim-Com S.A. Mediaș  
Dl Toderici 

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

dl Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Bordi Lucian) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 

Dl Toderici 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna director 
 - Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 4 abțineri (dl Bordi Lucian, dna Suciu Anca-
Maria, dl Preda Ionuț Cătălin și dl Crișan Sergiu-Călin), 
Dl Toderici 

- Mulțumesc doamna director! 
 
2.  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Meditur S.A. Mediaş de a vota „pentru” punctele 
înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 28.05.2021, prima întrunire, respectiv 
29.05.2021, a doua întrunire. 
Dl  Toderici 

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

dl Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Bordi Lucian) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 

Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

 - Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 4 abțineri (dl Bordi Lucian, dna Suciu Anca-
Maria, dl Preda Ionuț Cătălin și dl Crișan Sergiu-Călin și 1 consilier local nu participă la vot – dl Tulinschi 
Alexandru-Simion) 
Dl Toderici 

- Mulțumesc! 
 

3.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de 
teren, aflată în domeniul privat al municipiului Mediaș, în urma înstrăinării construcției garaj situat 
pe str. Piscului nr. 12. 
Dl  Toderici 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil.  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.  
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Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Toderici 

- Mulțumesc! 
 

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei  contractului  de închiriere și stabilirea 
cuantumului chiriei pentru  locuința de serviciu situată pe str. 1 Decembrie nr.37 bl. 42 sc. A ap. 4. 
Dl  Toderici 

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

Dl Toderici 
- Sunt observaţii, la acest punct?. 
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot. 

Dna director 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl Toderici 
- Mulțumesc! 
 
5. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în 

regim de închiriere. 
Dl  Toderici 

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

Dl Toderici 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Toderici 

- Mulțumesc! 
 

6.  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  Toderici 

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

Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.  
Dl Toderici 

- Mulțumesc! 
 
7.  Proiect de hotărâre privind modificarea valorii obiectivului de investiție ”Amenajare sens 

giratoriu Șoseaua Sibiului ieșire izvor (proiectare și execuție)”. 
Dl  Toderici 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 
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Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” și 3 abțineri (dl Bordi Lucian, dna Suciu Anca-
Maria, și d Preda Ionuț-Cătălin)  
Dl Toderici 

- Mulțumesc dna director! 
 
8.  Proiect de hotărâre privind modificarea valorii obiectivului de investiție ”Modernizare 

anvelopă clădire la Grădinița Bucuria Copiilor, municipiul Mediaș”. 
Dl  Toderici 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

- Hotărârea a fost adoptată  cu 18 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Bordi Lucian, dna Suciu Anca-
Maria) 
Dl Toderici 

- Mulțumesc dna director! 
 
9.  Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a 

obiectivului de investiție ”Reabilitare instalație electrică Școala Gimnazială nr.4 (Dealul Furcilor)”. 
Dl  Toderici 

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

Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 
Dl Toderici 

- Mulțumesc! 
 
10.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției de Asistență Socială Mediaș a 

două imobile cu destinația de locuințe de serviciu. 
Dl  Toderici 

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

Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

- Hotărârea a fost  adoptată în unanimitate. 
Dl Toderici 

- Mulțumesc! 
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11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea 

apartamentului nr. 2 (construcții+cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Mediaş 
str. Bisericii nr. 2 ap. 2. 
Dl  Toderici 

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

Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

- Hotărârea a fost  adoptată în unanimitate 
Dl Toderici 

- Mulțumesc dna director! 
 
12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobilul 

situat în Mediaș str. Moșnei fn, aflat în domeniul public al municipiului Mediaș  
Dl  Toderici 

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

Dl Toderici 
- Propunerile partidelor, făcute în cadrul comisiilor de specialitate sunt : 
- Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

PNL: - dl Tănase Vasile             - membru și     dl Sima Dan  – supleant; 
               PSD: - dl Bordi Lucian              - membru  și    dl Macaveiu Mihai-Ion – supleant; 
               USR PLUS: -dl Crișan Sergiu   - membru  și    dl Preda Ionuț – supleant; 

- Supunem la vot propunerile pentru comisia de evaluare a ofertelor 
           - Start vot! 
Dl Cotei 
 - Dl președinte, dacă se poate. 
 - Aici avem nevoie și de o comisie de contestații. Se votează separate? 
Dl Toderici 
 - Este și o comisie de contestații,  se votează separat. 
Dl Toderici 
 - Propunerea pentru comisia de evaluare a ofertelor a fost aprobată cu 19 voturi ”pentru” (un 
consilier local a ieșit de pe platforma online) 
 

- Vă rog să faceți propuneri pentru comisia de contestații: 
Dl Cotei 

Din partea grupului PNL: - dl Oprișor Ionuț-Bogdan – membru, dl Toderici Marius-Ioan – supleant; 
Dl Bordi 

Din partea grupului PSD: -  dna Suciu Anca Maria - membru, dl Bordi Lucian  – supleant; 
Dl Crișan 

Din partea grupului USR PLUS: - dl Preda Ionuț-Cătălin – membru, dl Crișan Sergiu-Călin – 
supleant; 
Dl Toderici 
           - Supunem la vot propunerile pentru comisia de contestații. 
           - Start vot! 
           - Propunerea pentru comisia de contestații a fost aprobată cu 20 voturi ”pentru” (dna consilier  Duma 
Nicoleta s-a conectat pe platforma online) 
           - Mai sunt observații la acest punct? 
             - Dacă nu sunt, o rog pe dna director să dea citire proiectului de hotărâre.  
Dna Director 

- Dă citire proiectului de hotărâre 
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Dl Toderici 
 - Mulțumesc doamna director! 
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot! 
Dna director 

- Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Bordi Lucian, dna Suciu Anca-
Maria) 
Dl Toderici 

- Mulțumesc! 
 
13.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 85/2021 privind 

constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității achiziționării unor terenuri situate 
administrativ în municipiul Mediaș str. Păcii fn în scopul extinderii cimitirului municipal. 
Dl  Toderici 

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

Dl Toderici 
- Propunerea PNL făcută în cadrul comisiilor de specialitate, pentru completarea comisiei este: - dl 

Toderici Marius  și dl Sima Dan  
- Supun  la vot propunerea făcută în cadrul comisiilor de specialitate. 
- Start vot! 
- Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

Dl Toderici 
- Dacă sunt observaţii?. 
- Dacă nu sunt, o rog pe doamna director să dea citire proiectului de hotărâre. 

Dna director 
 - Dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl Toderici 

- Sunt observaţii la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot! 
Dna director 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.  
Dl Toderici 

- Mulțumesc! 
 
14.  Proiect de hotărâre privind privind repartizarea locuințelor sociale situate în Mediaș str. 

Gravorilor nr.4, unor persoane vulnerabile din municipiul Mediaş. 
Dl  Toderici 

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

Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Toderici 

- Mulțumesc dna director! 
 
15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între  Municipiului Mediaş 

prin D.A.S. cu Asociația De la Noi pentru Noi Ambulanța Sibiu și Serviciul de Ambulanță Județean 
Sibiu. 
Dl  Toderici 

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



7 
 

 
Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Toderici 

- Mulțumesc dna director! 
 
16.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 125/2021 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale Municipiului Medias pe anul 2022. 
Dl  Toderici 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2- aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Bordi Lucian) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

- Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Bordi Lucian, dna Suciu Anca-
Maria)  
Dl Toderici 

- Mulțumesc dna director! 
 
17.  Proiect de hotărâre privind numirea persoanei care va ține Registrul de Evidență a 

Datoriei Publice Locale și Registrul de Evidență a Garanțiilor  Locale a UAT  Municipiul Mediaș. 
Dl  Toderici 

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

Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?  
 - Constat că nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot! 
Dna director 

- Hotărârea a fost  adoptată în unanimitate. 
Dl Toderici 

- Mulțumesc doamna director! 
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Studiului de fezabilitate aprobat prin 

HCL nr. 109/2018  pentru obiectivul de investiții „Amenajare drum zona industrială nepoluantă și de 
deservire generală - str. Aurel Vlaicu –etapa I municipiul Mediaș jud. Sibiu” finanțat prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală și Bugetul Local. 
Dl  Toderici 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.  

Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

- Hotărârea a fost adoptată 18 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Bordi Lucian, dna Suciu Anca-
Maria)  
Dl Toderici 

- Mulțumim dna director! 
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19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - 

economici, pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE DENISIPATOARE ȘI RIGOLE 
SCURGERE APE PLUVIALE PE STRADA HULA VECHE, MUNICIPIUL MEDIAȘ, JUDEȚUL 
SIBIU.  
Dl  Toderici 

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

Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.  
Dl Toderici 

- Mulțumesc dna director! 
 

20.  Proiect de hotărâre privind  achiziționarea de servicii de consultanță in domeniul 
achizițiilor publice și a serviciilor juridice pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri 
europene nerambursabile. 
Dl  Toderici 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1- aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2- aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Bordi Lucian) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

- Hotărârea a fost  adoptată cu 18 voturi „pentru” și 2 abțineri (dna Suciu Anca-Mara și dl Bordi 
Lucian)  
Dl Toderici 

- Mulțumesc! 
 
21.  Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 la HCL nr. 204/2019 privind aprobarea 

asocierii autorităților contractante Municipiul Mediaș, Direcția Fiscală Locală, Direcția 
Administrarea Domeniului Public, Direcția de Asistență Socială, Direcția Poliția Locală, Direcția 
Municipală pentru Cultură Sport Turism și Tineret, Club Sportiv Municipal, unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza mun. Mediaș, Spitalul Municipal, Unitatea 
de Asistență Medico-Socială, SC Apa Târnavei Mari, SC ECO - SAL SA, SC MEDITUR SA, SC 
PIAȚA PRIM - COM SA în vederea achiziționării de energie electrică gaze naturale și combustibil. 
Dl  Toderici 

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

Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot! 
Dna director 

- Hotărârea a fost  adoptată în unanimitate. 
Dl Toderici 

- Mulțumesc doamna director! 
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22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul Municipal Mediaș a 

unor servicii specializate de consultanță, asistență  și reprezentare juridică. 
Dl  Toderici 

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

dl Crișan Sergiu). Dl consilier local Crișan Sergiu solicită fișa postului pentru postul de consilier juridic 
pentru a determina gradul de încărcare/expertiză juridică acoperită. (a primit răspunsul) 

Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Bordi Lucian) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 1 consilier local nu participă 

la vot (dna Duma Nicoleta) 
Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?. 
Dna Avrămescu 
 - Nici eu nu particip la vot. 
Dl Toderici 
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

- Hotărârea a fost adoptată 16 voturi „pentru”, 2 abțineri (dna Suciu Anca-Maria și dl Bordi 
Lucian) și 2 consilieri locali nu participă la vot (dna Avrămescu Olimpia-Aurelia și dna Duma Silvia-
Nicoleta) 
Dl Toderici 

- Mulțumesc! 
 
23.  Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Mediaş la Pactul primarilor – Europa, 

„Intensificarea acțiunilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic”. 
Dl  Toderici 

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

Dl Toderici 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot! 
Dna director 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.  
Dl Toderici 

- Mulțumim dna director! 
 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de înființare a liniei de gardă în 

specialitatea paraclinică medicină de laborator în cadrul Spitalului Municipal Mediaș.   
Dl  Toderici 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 2  -  aviz favorabil. 
Raport comisia  nr. 3  -  aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 1 consilier local nu 

participă la vot (dna Duma Nicoleta)  
Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?. 
Dna Avrămescu 

- Nici eu nu particip la vot. 
Dl Toderici 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

- Hotărârea a fost adoptată  cu 18 voturi „pentru” și 2 consilieri locali nu participă la vot (dna 
Avrămescu Olimpia-Aurelia și dna Duma Silvia-Nicoleta) 
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 Dl Toderici 
- Mulțumim dna director! 
 
25.  Proiect de hotărâre privind  avizarea documentației de urbanism și însușirea  raportului 

privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ” Construire spațiu administrativ, hală 
servicii, branșamente, platformă rutieră, acces, firmă luminoasă, împrejmuire” str. Câmpul de Jos fn. 
Dl  Toderici 

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

Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?. 
Dl Crișan 
 - Bună ziua! 
 - Am eu o observație, dacă se poate. 
 - În raport s-a strecurat o greșeală, pe care aș dori să fie modificată, în sensul că face referire la 
informarea și consultarea publicului pentru altă investiție, în speță pentru o investiție de pe str. Aurel Vlaicu 
fn.,”hală de asamblare și vopsire remorci”. 
Dna director 
 - Dacă îmi permiteți. 
 - Am luat act de sesizarea dvs., s-a corectat, se poate observa că este o eroare materială, astfel încât 
proiectul de hotărâre o să aibă anexa corectă, deci cu titlul PUD-ului corect pentru raportul de informare a 
publicului. 
Dl Crișan 
 - Perfect. 
 - Mă așteptam să-l primim înainte de ședință, dacă a fost modificat, dar nu e o problemă, ideea este 
să fie textul corect. 
Dna director 

- O să vedeți anexa hotărârii, o să fie corect textul. 
Dl Crișan 

- Vă mulțumesc! 
Dl Toderici 
 - Dacă nu mai sunt alte observații, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.  
Dl Toderici 

- Mulțumim dna director! 
 
26.  Proiect de hotărâre privind  avizarea documentației de urbanism și însușirea  raportului 

privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ” Construire locuință” str. Binder 
Bubi fn.  
Dl  Toderici 

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

Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.  
Dl Toderici 

- Mulțumim dna director! 
 
27.  Proiect de hotărâre privind  avizarea documentației de urbanism și însușirea  raportului 

privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire imobil locuință și servicii, 
împrejmuire” Șos. Sibiului fn.  
Dl  Toderici 

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

Dl Toderici 
 - Sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 
Dl Toderici 

- Mulțumim dna director! 
 
28.  Proiect de hotărâre privind  avizarea documentației de urbanism și însușirea  raportului 

privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire platformă betonată, 
amplasare spălătorie auto mobilă și împrejmuire teren” Șos. Sibiului fn.  
Dl  Toderici 

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

Dl Toderici 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 
Dl Toderici 

- Mulțumim dna director! 
 
29. Proiect de hotărâre privind  privind aprobarea documentației PUD ” Construire spălătorie 

auto și vulcanizare ( inclusiv utilități) ” str. Baznei fn.  
Dl  Toderici 

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

Dl Toderici 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

- Hotărârea a fost  adoptată în unanimitate.  
Dl Toderici 

- Mulțumesc dna director! 
Pe ordinea de zi mai avem câteva informări: 

 - Adresa nr. 8918/14.05.2021 înregistrată la Primăria municipiului Mediaș, a Asociației de locatari 
de pe str. I.C.Brătianu nr. 3 bl.3 sc. F. 
 - Adresa nr. 8918/19.05.2021  a Direcției Tehnice, privind răspunsul pentru Asociația de locatari de 
pe str. I.C.Brătianu nr. 3 bl.3 sc. F. 

- Adresa cu nr.8.535/21.05.2021 a Curții de Conturi, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș 
sub nr. 9.680/25.05.2021 – Decizia nr. 13/19.05.2021.  
Întrebări, interpelări, diverse 
 - Dacă nu mai sunt alte întrebări, declar ședința închisă. 

- Vă mulțumesc tuturor! 
 

                                    Şedinţa s-a încheiat la ora 1650. 
 
      Preşedinte de şedinţă,                                                             Secretar general,                                                  
      Toderici Marius-Ioan                                                             Petruțiu Marina Simona 
 
 
 
Întocmit :  Mărginean Dorina    


