
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 8709/ 12.05.2021 
 

 Minuta şedinţei extraordinare din data de 11.05.2021 a Consiliului Local Mediaş 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş a fost convocat pentru şedinţa extraordinară,  din data de 
11 mai 2021 prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr.725/07.05.2021. 
 Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 
nr.725/07.05.2021, Dispoziție care a fost transmisă doamnelor şi domnilor consilieri în data de 
07.05.2021. 
 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 10.05.2021, fiind avizate 
proiectele de  hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  

Din numărul total de 21  consilieri  în funcţie, participă la şedinţă online 19 consilieri locali.  
Lipsesc: dl Toderici Marius-Ioan și dna Duma Silvia-Nicoleta. 

 Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 26.04.2021 a fost aprobat în unanimitate – 19 
consilieri locali prezenți online, (dl Tănase Vasile –vot nominal), din numărul total de 21 de consilieri 
locali în funcție.  
 După aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 26.04.2021, se conectează 
online și dna consilier local Duma Silvia-Nicoleta, fiind prezenți un număr de 20 consilieri locali din 
numărul total de 21 de consilieri locali în funcție.  

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate – 20 consilieri locali prezenţi online. 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 136/2021 privind acordarea unui sprijin financiar către 
Clubul Sportiv „Gaz Metan” Mediaș. (adoptată cu 20 voturi „pentru”,  din numărul total de 21 consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 137/2021 privind punerea în aplicare a Sentinței Civile 
nr. 1969/2017 pronunțată de către Judecătoria Mediaș în Dosarul nr. 1622/257/2016. (adoptată cu 20 
voturi „pentru” , din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.138/2021 privind mandatarea reprezentantului 
Consiliului Local în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. Piaţa Prim-Com S.A. Mediaş de a 
vota „pentru” punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 13.05.2021.(adoptată cu  16 
voturi „pentru” și 4  abțineri - dl Crișan Sergiu-Călin, dna Suciu Anca-Maria, dl Bordi Lucian și dl 
Macaveiu Mihai-Ion,  din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.139/2021 privind completarea și  modificarea anexei nr. 
1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 401/17.12.2018 ”privind aprobarea caietului de sarcini și a 
documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate pe 
domeniul public al Municipiului Mediaș” și anexei la HCL nr. 94/2018 ”privind aprobarea 
Regulamentului privind amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor  de parcare de domiciliu de pe 
raza Municipiului Mediaș.(adoptată cu 18 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.140/2021 privind aprobarea proiectului la faza PT și a 
Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE STRĂZI ȘI REȚEA 
CANALIZARE PLUVIALĂ – FAZA II, CARTIER AUREL VLAICU, MUNICIPIUL MEDIAȘ”. 
(adoptată cu 20 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 
 
    Preşedinte de şedinţă,                                                Secretar general, 
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