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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea HCL nr. 303/2020 pentru stabilirea și organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Mediaș pe principalele domenii de activitate 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19 ianuarie  
2021, 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 10/2021 al proiectului de hotărâre prin care se 
propune  modificarea HCL nr. 303/2020 pentru stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Mediaș pe principalele domenii de activitate și raportul de 
specialitate  întocmit de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 853/15.01.2021, 

 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2  și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 
2 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 10, 11 și 12 din 18.01.2021, 
 Văzând HCL nr. 393/2020 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al 
domnișoarei Thellmann Christine în Consiliul Local al municipiului Mediaș și  Încheierea civilă nr. 
6/CC a Judecătoriei Mediaș pronunțată în Cameră de Consiliu în data de 05 ianuarie 2021, rămasă 
definitivă la data de 13.01.2021,   
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 124,  art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,   
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă modificarea art. 1 pct. 3 din HCL nr. 303/2020 pentru stabilirea și 
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Mediaș pe principalele 
domenii de activitate, care va avea următorul cuprins: 

„3. Comisia juridică şi de disciplină, pentru protecţia mediului şi turism şi pentru protecţia 
copiilor, formată din 7 membri :  

1. Oprișor Ionuț-Bogdan  
2. Cotei Mihai Gheorghe 
3. Toderici Marius-Ioan 
4. Tănase Vasile 
5. Țichindelean Adriana Ștefania 
6. Macaveiu Mihai Ion 
7.   Duma Silvia Nicoleta .” 

Art.2. Comisia de specialitate îşi va alege prin votul deschis al majorităţii absolute a 
consilierilor ce o compun, un preşedinte şi un secretar. 

Art. 3.  Celelalte prevederi ale HCL nr. 303/2020 rămân neschimbate. 
Art.4. Primarul municipiului Mediaş, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 
 Art.5. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcției Administrație Publică Locală, peroanelor desemnate, şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
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