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PROCES - VERBAL 
Încheiat azi 18.11.2021 

În şedinţa extraordinară 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 Cotei M. 

- Bună ziua! 
- Începem  ședința extraordinară a Consiliului Local Mediaș de astăzi 18 noiembrie 2021. 
- O rog pe dna secretar general să facă precizările organizatorice. 

Dna secretar general 
- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local,   
- Constat că şedinţa ordinară de astăzi 18 noiembrie 2021, este statutară, fiind prezenţi online un 

număr de 20 consilieri locali, din totalul de 21 consilieri locali în funcție.   
- Lipsește dl Draga Gheorghe. 
- Şedinţa de astăzi, 18 noiembrie 2021, a fost convocată de către Primarul municipiului Mediaş, prin 

intermediul Secretarului general, prin Dispoziția nr. 1.104/11.11.2021 şi prin afişare pe site-ul Primăriei.  
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 17.11.2021 respectiv 18.11.2021, pentru 

avizarea proiectelor de hotărâre supuse spre analiză şi aprobare, aflate pe ordinea de zi.  
- Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 11 noiembrie 2021, s-a completat Proiectul ordinii 

de zi prin Dispoziția Primarului cu nr. 1.117/17.11.2021 cu 2 puncte, astfel: 
Pct. nr. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a  indicatorilor tehnico-

economici, pentru obiectivul de investiţii ”Modernizarea sediului Primăriei municipiului Mediaș în 
vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei”. 

Pct. nr.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la  ”Programul privind creșterea 
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul  ”Modernizarea 
sediului Primăriei municipiului Mediaș în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării 
inteligente a energiei” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect. 

- Fac precizarea că pe Ordinea de Zi avem 11 de puncte.  
- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ supun la vot procesul - 

verbal al şedinţei ordinare din data de 27.10.2021. 
- 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 Cotei Mihai-Gheorghe. 
- Dau cuvântul domnului consilier.  

Dl Cotei M. 
- Mulțumesc doamna secretar general! 
- Așa cum a precizat și doamna secretar general, pe Ordinea de zi avem 11 puncte. 
- Supun la vot Ordinea de zi.  
- Start vot. 

Dl Macaveiu M. 
- Așa cum am spus și pe comisie, eu sunt împotrivă. 
- Au venit destul de târziu materialele, e un volum foarte mare,  nu am avut timp să le studiez și sunt 

împotriva ordinii de zi. Sunt convins că a fost mult de lucru și până s-au făcut materialele. 
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Dna secretar general  
- Ordinea de zi astfel modificată, a fost aprobată cu 18 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” (dl 

Macaveiu Mihai-Ion) și  1 abținere (dna Suciu Anca-Maria) din numărul de 20 de consilieri locali prezenți 
online. 

După ce a fost aprobată Ordinea de zi a ședinței extraordinare, se conectează online și dl 
consilier local Draga Gheorghe, fiind prezenți un număr de 21 consilieri locali din numărul total de 
21 de consilieri locali în funcție. 

 
Dl Cotei M. 
 - 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 singură dată și se va referi strict la problema care formează obiectul 
dezbaterii. 

- Dacă se înscrie cineva la cuvânt? 
Crișan S. 
 - Sergiu Crișan sunt, aș vrea să mă înscriu. 
 - Mulțumesc! 
Cotei M. 
 - Dacă nu mai este altcineva, vom trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.  

 
1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune la înstrăinarea 

imobilului în care a funcționat Cabinetul Medical Individual Stomatologie dr. Andron Gheorghe 
(proprietar d-na Becuș-Kais Alina-Maria moștenitoarea d-lui Andron Gheorghe) situat în Mediaş 
str.Cloșca nr.2. 
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, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot! 

Dna secretar general 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. (dl Draga Gheorghe – vot nominal) 

Dl Cotei M. 
- Mulțumim doamna secretar general! 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Mediaș la 

Proiectul „ACCES – Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale – cod MYSMIS 
152245”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat. 
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? 
- Constat că nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot! 

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.  

Dl Cotei M. 
- Mulțumim! 
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3. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului maximal de distanță pentru serviciul de 
transport în regim de taxi în municipiul 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.  

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

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.  

Dl Cotei M. 
- Mulțumesc! 
 
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - 

economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/modernizare Strada Ighișului Municipiul 
Mediaș”. 
Dl  Cotei M. 

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

Dl Crișan Sergiu solicită să-i fie transmise prin email devizul inițial și devizul actualizat. (primit 
răspuns) 

Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.  
- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot. 

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată  cu 19 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda 

Ionuț-Cătălin) 
Dl Cotei M. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 229/2021 privind 

aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în Municipiul Mediaș I” cod 
SMIS 125653 și a cheltuielilor legate de proiect. 
Dl  Cotei M. 

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

Dl Crișan Sergiu solicită să-i fie transmise prin email devizul inițial și devizul actualizat. (primit răspuns) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.  

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

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda 

Ionuț-Cătălin) 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico 

- economici pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare/Modernizare Grădinița Ighișul Nou”. 
Dl  Cotei M. 

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

- Sunt observaţii, la acest punct? 
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot. 

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la „Programul privind creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul 
„Reabilitare/Modernizare Grădiniță Ighișul Nou” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect. 
Dl  Cotei M. 

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

- Dacă dunt observaţii, la acest punct? 
- Constat nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot. 

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl Cotei M. 
- Mulțumesc! 
 
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - 

economici pentru obiectivul de investiţii „Centru Social Comunitar de Agrement și Sport inclusiv 
amenajări exterioare”. 
Dl  Cotei M. 

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

Dl Crișan Sergiu solicită să-i fie transmise prin email devizul inițial și devizul actualizat.(primit răspuns) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.  

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

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda 

Ionuț-Cătălin) 
Dl Cotei M. 

- Mulțumesc! 
 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 333/2020 privind 

aprobarea proiectului „Centru Social Comunitar de Agrement si Sport” cod SMIS 137261 și a 
cheltuielilor legate de proiect. 
Dl  Cotei M. 

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

Dl Crișan Sergiu solicită să-i fie transmise prin email devizul inițial și devizul actualizat.(primit răspuns) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.  

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

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda 

Ionuț-Cătălin) 
Dl Cotei M. 

- Mulțumesc! 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a  indicatorilor tehnico-

economici, pentru obiectivul de investiţii ”Modernizarea sediului Primăriei municipiului Mediaș în 
vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei”. 
Dl  Cotei M. 

-  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. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu 

Mihai) 



5 
 

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

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 5 abțineri (dl Crișan Sergiu-Călin, dl Preda 

Ionuț-Cătălin, dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Draga Gheorghe, dna Suciu Anca-Maria) 
Dl Cotei M. 

- Mulțumesc dna secretar! 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la  ”Programul privind creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul  
”Modernizarea sediului Primăriei municipiului Mediaș în vederea creșterii eficienței energetice și 
gestionării inteligente a energiei” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect. 
Dl  Cotei M. 

-  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. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu 

Mihai) 
- Dacă sunt observaţii la acest punct? 
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot. 

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 5 abțineri (dl Crișan Sergiu-Călin, dl Preda 

Ionuț-Cătălin, dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Draga Gheorghe, dna Suciu Anca-Maria) 
Dl Cotei M. 

- Mulțumesc! 
- Trecem la punctul nr. 12 ”Diverse” și dăm cuvântul dlui Crișan Sergiu. 

Dl Crișan S. 
 - Bună ziua dl Cotei! 
 - Aș avea două puncte de discutat, dacă se poate: 
 - Primul punct este legat de solicitarea pe care am făcut-o în luna iunie, referitor la montarea unui 
gard de protecție pe strada Morii de Scoarță. Tot în luna iunie am primit răspuns de la Direcția Tehnică, că se 
va analiza situația și se vor lua măsuri ce se impun. Din păcate am fost zilele trecute în zona respectivă, și o 
să vă și trimit  poze, este un dezastru ecologic acolo, inclusiv anvelope aruncate în râu, plus de asta sunt 
foarte mulți copii care își petrec timpul liber, aproape zilnic acolo și e pericol. Aș vrea ca Direcția Tehnică să 
ia totuși o măsură, dacă se poate acolo și eventual și o supraveghere a zonei. 
Dl Cotei M. 
 - Bun, se notează. 

- Punctul 2. 
Dl Crișan S. 

- Punctul 2. 
 - Am văzut în ultima perioadă o serie de investiții care se propun, plus actualizări de valori ale 
proiectelor, motiv pentru care cred că se impune să primim un Master Plan de investiții al municipiului, să 
vedem și noi care sunt investițiile pe care și le propune municipiul Mediaș să le deruleze în perioada 
următoare, însemnând bănuiesc eu, vreo 4 ani, 4-5 ani, depinde cum este făcut Master Planul.  
 - Aș dori dacă se poate să primim și criterile de prioritizare ale acestor investiții.  

- Pe de altă parte am văzut pe Anghel Saligny o serie de proiecte de reabilitare a străzilor și aș dori 
dacă se poate să primim și un centralizator al acestor proiecte și criterile de prioritizare ale acestora.   
 - Având în vedere că majorările care au apărut pe diferite proiecte, plus proiecte suplimentare, 
depășesc bugetul de investiții elaborat la începutul anului, aș dori dacă se poate, să avem un centralizator al 
tuturor proiectelor aflate în derulare, precum și a celor supuse spre aprobare, care să includă sursele de 
finanțare, atât cele externe cât și cele interne pentru contribuțiile proprii. Să vedem, dacă există și de unde 
avem bani și să vedem care a fost gradul de îndatorare al Mediașului, să zicem în ultimii 5 ani și o previziune 
pe următorii 3 ani raportat la Master Plan. Adică să vedem, care vor fi proiectele care le are în plan 
municipalitatea să le desfășoare, avem bugete pentru ele, care va fi gradul de îndatorare la care bănuim că 
vom ajunge după ce se vor implementa toate aceste proiecte? 
 - Mulțumesc! 
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Dl  Cotei M. 

- Bun, deci pct nr. 2, de fapt era o serie de puncte, undeva la 10. Părerea mea personală ar fi, dacă ați 
putea trimite și în scris aceste doleanțe complet. 
Dl Crișan S. 

- Ok, o să trimit. 
Dl Cotei M. 
 - Dna Simona. 
Dna secretar general 
 - Având în vedere că ședința este înregistrată, noi putem transmite o solicitare, pentru că tot ce a 
solicitat dl Crișan se consemnează în procesul-verbal și atunci un extras din procesul-verbal poate fi dat 
direcțiilor de specialitate. Cum dorește dl Crișan. 
Dl Crișan S. 

- Nu e o problemă, o să și trimit  în scris, dna Simona. 
Dna secretar general 

- Cum doriți. 
Dl Cotei M. 

- Dacă nu mai sunt și alte intervenții, declar ședința închisă. 
- O seară plăcută! 
 
Şedinţa s-a încheiat la ora 1630. 
 
 
 

 
Președinte de ședință                                                                                         Secretar general 
Cotei Mihai-Gheorghe                                                                                    Petruțiu Marina-Simona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Mărginean Dorina    


