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Minuta şedinţei extraordinare din data de 27.12.2021 a Consiliului Local Mediaş 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş a fost convocat pentru şedinţa extraordinară, din 
data de 27.12.2021 prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 1.246/22.12.2021.  

Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 
1.246/22.12.2021, Dispoziție care a fost transmisă doamnelor şi domnilor consilieri în data de 
22.12.2021. 
 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 27 decembrie 
2021 fiind avizate proiectele de  hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  

Din numărul total de 21 consilieri  în funcţie, participă la şedinţă 18 consilieri locali. 
Lipsesc:dl Draga Gheorghe, dna Suciu Anca-Maria și dl Tulinschi Alexandru-Simion.  
Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 21.12.2021 a fost aprobat în unanimitate 

– 18 consilieri locali prezenți, din numărul total de 21 de consilieri locali în funcție. 
 Ordinea de zi, a fost aprobată în unanimitate. 

 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 417/2021 privind rectificarea bugetului local și 

bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, 
precum și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021 
(adoptată cu 16 voturi „pentru” și 2 abțineri – dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda Ionuț-Cătălin 
din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 418/2021 privind acordarea unui sprijin 
financiar către Clubul Sportiv ,,Gaz Metanˮ Mediaș. (adoptată cu 18 voturi „pentru”, din 
numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 419/2021 privind acordarea unui sprijin 
financiar Asociația Club Sportiv Power House Mediaș. (adoptată cu 18 voturi „pentru”, din 
numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 
 
    Preşedinte de şedinţă,                                                Secretar general, 
      Cotei Mihai-Gheorghe                                                                   Petruţiu Marina – Simona 
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