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PROCES – VERBAL 
                                                     Încheiat azi 29.01.2021 

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Mediaş 
                                                    Şedinţa începe la ora 16.00 

Dl Cotei 
- Bună ziua! 
- Să ne ridicăm pentru intonarea imnului de stat al României. 

 - La invitația primarului municipiului Medias, dl Roman Gheorghe se află astăzi în sală 
reprezentanți ai  Parlamentului României, deputați și senatori ai județului Sibiu.   

- Salutăm prezența:  
- d-lui deputat Dan Barna, Vicepremierul Romaniei;  
- d-nei deputat Raluca Turcan, Ministrul Municii si al Protecției Sociale;  
- d-nei Daniela Cîmpean, Președinta Consiliului Județean Sibiu;   
- d-rei deputat Christine Thellmann; 
- d-lui deputat Bogdan Gheorghe Trif; 
- d-lui senator Gheorghe Adrian Cătană; 
- d-lui senator Claudiu Marinel Mureșan; 
- d-lui senator  Nicolae Neagu; 
 Vă mulțumim ca ați dat curs invitatiei și vă spunem un călduros : Bine ați venit la Mediaș! 
- In calitate de gazdă, de inițiator al acestui eveniment și de reprezentant al administrației locale , 

îi dau cuvantul d-lui primar al municipiului Mediaș, dl Roman Gheorghe. 
Dl Primar 

- Stimate domnule vicepremier, stimată doamnă ministru, stimați parlamentari, stimată doamnă 
președinte a Consiliului Județean, doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați parlamentari! 
 - În calitate de primar al Municipiului Mediaș, doresc să vă mulțumesc pentru că ați răspuns 
invitației mele de a participa la prima ședință ordinară a Consiliului local din acest an. 
 - Vă felicit, cu oarecare întârziere pentru câștigarea mandatelor și vă urez să aveți mult success în 
activitatea pe care urmează să o desfășurați în Parlamentul României. 
 - Consider că acesta este un bun prilej de a vă face cunoscute proiectele pe care împreună cu  
echipa mea din administrația locală Mediaș, am reușit să le ducem în diferite faze de dezvoltare și de 
implementare. După cum veți observa, Mediașul are în derulare proiecte pe fonduri europene și 
guvernamentale de peste 150 milioane de euro.  

- Stimați invitați parlamentari, îmi exprim speranța că în calitatea dumneavoastră veți susține ca 
în legea bugetului de stat pe anul 2021 să fie cuprinse fondurile necesare pentru derularea acestor 
proiecte. De asemenea vă fac cunoscut faptul că unele dintre aceste proiecte sunt extrem de importante nu 
numai pentru Mediaș ci și pentru întreg nordul județului Sibiu. De departe cel mai important proiect dorit 
și util este varianta ocolitoare a orașului Mediaș, un proiect care în acest moment se află în evaluarea 
studiului de fezabilitate. 

- Vă mulțumesc mult și vă urez mult success! 
Dl Cotei 

- Mulțumim domnule Primar! 
- Dăm  cuvântul d-lui deputat Dan Barna, Vicepremierul Romaniei.   

Dl Dan Barna 
- Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitația și pentru oportunitatea de a mă afla astăzi aici în 

județul Sibiu și în municipiul Mediaș! 
- Este o oportunitate să ne cunoaștem, pe mulți dintre dvs. am plăcerea să îi întâlnesc acum pentru 

prima data și e un lucru foarte bun. Prezența mea aici este și o confirmare a faptului că pentru actuala 
guvernare și pentru actuala coaliție este foarte importantă zona de nord a județului Sibiu și municipiul 
Mediaș. Pentru că vorbim de oportunitatea aceasta de dezvoltare, acest  PNRR, acest Program National de 
Reziliență prin care Uniunea Europeană ne dă o șansă să contribuim în mod activ la reducerea decalajelor 
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pe care România le are pe multe paliere față de Uniunea Europeană. Este însă în egală măsură o 
oportunitate dar este și o schimbare de logică importantă, apropos de proiectele despre care ați vorbit și 
despre care veți vorbi în perioada următoare și în ședințele următoare, nu am nicio îndoială, pentru că 
logica acestor 30 de miliarde, jumătate granturi, jumătate împrumuturi, e cumva diferită de finanțările 
europene, așa cum le cunoșteam până acum. Dacă până acum era o logică de dezvoltare prin proiecte în 
care începeai și  făceai cam cât puteai și ți se rambursau sumele corespunzătoare, logica europeană în 
acest moment este o logică bazată pe rezultate, deci practic proiectele pe care dvs. le veți adopta și care 
sperăm,  o parte dintre ele cel puțin,  să se regăsească în PNRR, trebuie să-și și atingă rezultatele să fie 
contractate până la finalul lui 2022 și finalizate până în 2026. Aceasta este condiția pentru a putea accesa 
această resursă despre care vorbeam, PNRR-ul. Dacă sunt proiecte cu o durată de execuție mai lungă sau 
cu o perspectivă de a-și atinge rezultatele de mai, cu un univers dincolo de 2026, ele pot și rămân eligibile 
pe ceea ce înseamnă fondurile structurale clasice deja, sau deja cunoscute, asta ca un element de context. 

- Dincolo, și nu o să intru foarte mult în detalii, dincolo de asta, prezența mea aici este și un mesaj 
al dorinței reale și asumate de parteneriat și colaborare în cadrul coaliției tocmai pentru a putea, și în 
cadrul consiliului  în sens larg, spun asta, tocmai pentru a putea să facem pașii mai departe necesari în 
fiecare localitate din județul Sibiu, și când vorbim, de Mediaș, în zona de nord și în zona aceasta de 
influență a municipiului Mediaș, în dinamica și în metabolismul județului Sibiu, pentru că suntem la un 
moment în care pornim un interval de patru ani, pornim un interval în care, cel puțin următorii doi ani și 
jumătate, trei, îndrăznesc să spun că miza logicii electorale e una mult redusă, și atunci cum putem face 
acele reforme și acele bucăți de schimbare care au fot mereu amânate din considerente, să spunem de 
oportunitate electorală, ca să vorbim foarte deschis. 

- Avem în față un interval, repet, de 2 ani și jumătate, 3 ani, în care chiar putem împreună, în 
echipă să găsim cele mai bune și mai funcționale soluții pentru județul nostru, astfel încât dezvoltarea să 
nu fie, să spun, cantonată doar în municipiul Sibiu, să se regăsească și în Mediaș și în toată zona de nord, 
de fapt în întregul județ, că nu însemnă că partea de sud sau proiectul cum e pentru Sibiu centura 
ocolitoare devine prioiect secundar, nici pe departe. Dar disponibilitatea, și cu asta închei, disponibilitatea 
de suport din partea guvernului și a mea personal din poziția de vicepremier, pentru a susține proiectele 
venite din Mediaș, din județul Sibiu în ansamblu, este una despre care vreau să nu aveți niciun fel de 
îndoială, iar în lunile următoare miza e una critică să găsim acele proiecte care pot fi finalizate până în 
2026. 

- Vă mulțumesc, vă doresc succes, vă doresc un mandat stabil, și un mandat cu rezultate de care 
să fiți mândrii peste patru ani la următoarele alegeri. 

- Mulțumesc frumos!  
Dl Cotei 

- Mulțumim domnule vicepremier! 
- Dăm  cuvântul d-nei deputat Raluca Turcan, Ministrul Muncii si al Protecției Sociale.  

D-na Raluca Turcan 
- Bună ziua, doamnelor și domnilor, domnule primar al Municipiului Mediaș, doamna președintă 

a Consiliului Județean, domnule vicepremier Barna, dragi colegi de parlament, stimată audiență! 
- Vreau să vă spun că pentru mine e o bucurie să mă aflu din nou în mijlocul dvs., aș putea spune 

că de câte ori pășesc la Mediaș am inima plină întrucât venim cu fapte bune și realitatea este că Mediașul 
merită foarte multe realizări și aceste realizări, până la urmă, au făcut ca oamenii șă și aprecieze eforturile 
făcute pe zona Mediașului și pe zona de nord, și am ocazia acum să-l felicit din nou pe primarul 
municipiului Mediaș, echipa din Consiliul local pentru faptul că au reușit să strângă eforturile într-un 
mandat în interes public, și lucrul acesta nu poate să fie decât spre binele medieșenilor și a oamenilor din 
zonă. 

- Fiind prima ședință de consiliu local, evident că am avut curiozitatea să văd ce proiecte așteaptă 
echipa Municipiului Mediaș pentru oameni, și m-am bucurat să văd că ceea ce am început în mandatul 
trecut, reprezintă în continuare o prioritate și sunt convinsă că împreună cu toții așteptăm finalizarea 
proiectelor începute. Și așa cum ne-am zbătut cu eforturi uriașe pentru a include centura Mediaș și centura 
varianta sud a județului Sibiu în Programul Național de Recuperare și Reziliență, așa vom strânge cu toții 
eforturile acum să obținem și finanțarea și să progresăm pe aceste două mari proiecte de infrastructură din 
județul Sibiu. 

- De asemenea, îmi doresc foarte mult să finalizăm și să se vadă progrese reale în cele două mari 
proiecte de apă-canal din zona de nord a județului și din regiunea, sau din partea sud a județului Sibiu, în 
jurul municipiului Sibiu cu parte din județul Brașov, proiect pe care l-am semnat chiar zilele trecute și 
care va marca în mod fundamental și aș spune ireversibil o creștere în calitatea vieții beneficiarilor. Deci 
două mari proiecte de apă-canal sunt în derulare în momentul de față în județul Sibiu și pentru asta noi cu 
toții, indiferent de apartența politică va trebui să strângem rândurile să le vedem finalizate. 
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- Evident că, am mai văzut și celelalte proiecte mari de investiții pe care și le asumă Municipiul 

Mediaș și încetul cu încetul, fie pe finanțare din bugetul de stat, fie pe fonduri europene unde avem cele 
două mari resurse, Programul Național de Recuperare și Reziliență și Fondul de Coeziune să putem să 
canalizăm banii pentru ca investițiile începute, demarate, pentru care am pus bazele, să fie finalizate. 

- Eu nu pot decât să vă urez succes pentru că medieșenii merită, pentru că dvs. îi reprezentanți cu 
cinste, o să vă rog să nu ezitați să ne trageți de mânuță, ori de câte ori veți avea probleme, dar și ori de 
câte ori veți identifica soluții, ca și noi să ne facem treaba mai bine. Nicăieri nu sunt percepute problemele 
mai sănătos decât la ”firul ierbii” și așa cum constați o problemă la ”firul ierbii”,  așa poți să și desprinzi o 
soluție tot de la ”firul ierbii”, iar administrația locală trebuie să fie într-un parteneriat susținut cu 
administrația centrală. 

- Pomenea și domnul vicepremier Barna, că anul acesta va fi un an în care avem șansa să marcăm 
traiectoria României cu măsuri de reformă profunde care nu s-au făcut, despre care s-a vorbit, care au fost 
clamate, dar care din considerente electorale au tot fost duse cu vorba și lăsate la o parte. Anul acesta și în 
următoarea perioadă, aceste reforme pot să facă pași concreți, dar va fi nevoie de un efort comun și de 
multe ori, ca să finalizezi un proces de reformă, trebuie să lași politicul deoparte. Și așa cum dvs. aici la 
Mediaș, în echipă, ați reușit să lăsați politicul deoparte să faceți proiecte în interesul medieșenilor, așa și 
la nivel de țară, cred, cu tărie că va trebui politicul să vorbească mai puțin și măsurile instituționale pentru 
a aduce instituțiile mai aproape de cetățeni, să fie mult mai pregnante și mult mai vizibile.   

- Succes mult, domnule primar, vă doresc succes în echipă, îmi doresc să vă revăd cât de curând 
și așa cum faceți o echipă de excepție cu președinta Consiliului Județean și cu echipa de la Consiliul 
Județean Sibiu, sunt convinsă că veți reuși, pe noi toți de la această masa, să ne aduceți într-un efort 
comun să întărim echipa! 

- Mult succes! 
Dl Cotei 

- Mulțumim d-nei deputat Raluca Turcan, Ministrul Municii si al Protecției Sociale!  
- În momentele următoare dăm cuvantul d-lui deputat Bogdan Gheorghe Trif. 

Dl Bogdan Gheorghe Trif 
 - Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă spun din nou, Bună ziua!  

- Să mulțumesc domnului primar pentru invitație! 
 - Mă bucur că dl primar a vorbit de proiecte. Vreau să vă spun că în perioada guvernării 
Partidului Social Democrat am implementat împreună cu domnul primar, aici, nu mai puțin de 6 proiecte, 
nu domnul primar? Știu că aveați la un moment dat, am avut o discuție, erați foarte reticient, pentru că 
făcând parte din alt partid, s-ar putea să nu primiți acele proiecte, v-am asigurat că noi nu facem 
diferențieri de genul acesta. Nu e chiar așa, ați luat undeva, doar pentru un proiect, ați luat undeva la 12 
milioane de lei, nu e o sumă de ici de colo. Se putea și mai mult dar a trebuit să împărțim peste tot. Până 
atunci nu s-a luat nimic, domnul primar, e un proiect demarat și implementat de Partidul Social Democrat. 
 - Mă bucur că, colegii dvs. din Partidul Național Liberal nu au renunțat la acest proiect și îl 
continuă. 

- Mai mult decât atât, am avut discuții împreumnă cu dvs. și cu prefectul de atunci, ne-am 
implicat să deschidem centrul de premise și înmatriculări auto. Am avut atunci discuții personale cu 
doamna ministru și am reușit să o conving ca Mediașul să devină o excepție, pentru că a trebuit schimbat 
tot softul la nivel național pentru Municipiul Mediaș. Am reușit lucrul acesta iar Mediașul este singura 
localitate din țară, în care nu este municipiul reședință de județ care are un astfel de centru. 

- Spuneați de centura ocolitoare a Mediașului. Am încercat și noi. Am avut discuții cu ministrul 
turismului, directorul CNAIR-ului a fost de două ori chiar în zonă, s-a scos și la licitație, s-a făcut studiu 
de fezabilitate, din păcate au fost anumite deficiențe, dar s-a scos, pe studiul vechi, da s-a scos și la 
licitație, am avut și un câștigător care a fost descalificat. Din păcate lucrurile au stagnat, sperăm ca acum, 
cu concursul tuturor, această centură obligatorie pentru municipiul Mediaș și de ce nu pentru județ, să 
aibă o finalitate cât mai rapidă. 

- Dragi consilieri vă urez succes, înpreună cu domnul primar sunt convins că o să faceți o echipă 
bună și o să realizați multe pentru Mediaș și pentru medieșeni. 
 - Vă asigur de sprijinul total al meu și ce să zic, să ne vedem cu bine și sănătoși! 
 - Doamne ajută! 
Dl Cotei 

- Mulțumim!  
- Dăm cuvantul d-lui senator Gheorghe Adrian Cătană. 
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Dl Gheorghe Adrian Cătană 

- Bună ziua tuturor! 
- Mulțumesc domnului primar pentru invitația pe care mi-a adresat-o de a participa în acest 

moment cu ocazia consiliului local care are loc în ziua de astăzi, îl salut și pe domnul vicepremier, dl 
Barna, pe doamna Raluca Turcan, pe colegul de la senat - Claudiu Mureșan, vă salut și pe dvs. stimați 
consilieri! 

- Vreau să-l asigur pe domnul primar de tot sprijinul meu. 
- Aș dori să mă prezint. Multă lume nu mă cunoaște, sunt Gheorghe Adrian Cătană senator din 

partea Alianței Unirea Românilor – AUR. Îmi cer scuze că am emoții, vreau să-l asigur pe domnul primar 
de tot sprijinul meu în toate demersurile pe care le are de-a lungul timpului. 

- Mulțumesc! 
Dl Cotei 

- Mulțumim!  
- Dăm cuvantul Președintei Consiliului Județean Sibiu – d-na Daniela Cîmpean. 

D-na Daniela Cîmpean 
- Vă spun și eu, Bună ziua! 
- Doamnelor și domnilor parteneri în procesul de dezvoltare al județului Sibiu și al Mediașului, și 

de ce spun asta? Pentru că experiența pe care am avut-o până acum în mandatul de Președinte al 
Consiliului Județean Sibiu, mi-a dovedit că, atunci când după alegerile care se desfășoară periodic la 4 
ani, dezbraci haina politică și dai mâna, indiferent de culoarea politică pe care o ai și te lupți pentru 
proiectele comunității pe care o reprezinți, atunci ai rezultate. Și am ajuns în felul acesta, ca spre exemplu, 
în județul Sibiu, să avem cel mai avansat mare proiect, pe al unui spital județean.  

- Am ajuns, ca la acest moment să se poată vorbi despre faptul că la anul putem să punem 
fundația acestui spital și s-a ajuns așa pentru că am avut un sprijin enorm, din partea guvernului, din 
partea unui foarte inimos parlamentar de Sibiu la momentul acela vicepremiera României, acum ministru 
Muncii, și vă dau acest exemplu pentru că mi-aș dori ca și de acum înainte acest parteneriat între 
Guvernul României, Parlamentul României, Județul, Consiliul Județean și Municipiul Mediaș și orice alte 
UAT-uri din județul Sibiu, să continue. Dacă va continua, vom ajunge să avem rezultate la fel de 
remarcabile cum le-am avut și până acuma. 

 - De aceea domnule primar, vă felicit că ați implementat și ați păstrat acest exemplu de bună 
practică pe care l-ați avut, că ne-ați adus aici pe toți la această întâlnire, și ați transmis acest semnal de 
unitate și ne-ați dat posibilitatea să arătăm că astfel comunitățile pe care le conducem pot prospera și pot 
avea parte de cele mai bune proiecte. 

- Eu cred, și am crezut întotdeauna că Mediașul are un potențial extraordinar. Mediașul, dacă ne 
amintim cu toți, a fost la un moment dat un pol de dezvoltare care chiar, ca să vorbesc așa în termeni mai 
arhaici, oarecum lua la un moment dat fața chiar a Sibiului, a municipiului Sibiu. Și-mi amintesc de 
industria care era aici la Mediaș, marile fabrici: Vitrometanul, Emailul, Salconservul, ce însemna 
Mediașul la un moment dat, am realizat că în acești ultimi ani se tinde și se fac pași importanți spre a se 
readuce Mediașul în această logică și vă felicit pentru acest lucru, și sunt convinsă că, cu sprijinul dvs. 
dragi  colegi și mai ales acum când în Parlamentul României sunt 3 parlamentari care reprezintă Mediașul 
acolo, veți avea posibilitatea ca acest municipiu să-și redobândească rolul pe care îl are la nivelul 
județului Sibiu, al doilea mare pol de dezvoltare al județului. 

- Vreau să vă asigur că, dinspre Consiliul Județean aveți toată susținerea și tot sprijinul de care 
considerați la un moment dat că aveți nevoie, că ne propunem să venim în sprijinul comunităților locale și 
al Mediașului în mod special, prin susținerea proiectelor pe care le aveți, sunt sigură că și colegii din 
Parlamentul și Guvernul României vor face la fel. 

- Mi-aș dori, ca și în consiliul local să continue acea bună colaborare care a fost și până acuma 
între dvs. și primarul municipiului, pentru că doar așa veți putea avea rezultate foarte bune, vă doresc 
succes și să mizați în continuare pe sprijinul Consiliului Județean. 

- Mulțumesc! 
Dl Cotei 
 - Mulțumim doamna președintă! 

- Mulțumim tuturor invitaților pentru mesajele dumneavoastră pozitive! 
- Acestea fiind spuse vom lua o scurtă pauză pentru a permite invitaților noștri să se retragă 

împreună cu domnul primar al Municipiului Mediaș. 
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Dl Cotei 

- O rog pe dna secretar general să facă precizările organizatorice. 
Dna Secretar general 

 - Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local,   
- Constat că şedinţa ordinară de astăzi 29.01.2021, este statutară, fiind prezenți un număr de 20 

consilieri din totalul de 21.   
- Lipsește dna Suciu Anca Maria. 
- Şedinţa de astăzi, 29 ianuarie 2021, a fost convocată de către Primarul municipiului Mediaş, 

prin intermediul Secretarului general, prin Dispoziția nr. 30/22.01.2021 şi prin afişare pe site-ul primăriei.  
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 28.01.2021, fiind avizate proiectele de 

hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  
- Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 22.01.2021, s-a completat proiectul ordinii de zi 

prin Dispoziția Primarului cu nr. 32/26.01.2021 cu 3 puncte și o informare, astfel: 
Pct. nr. 33. Proiect de hotărâre privind  aprobarea efectuării activității de control financiar 

preventiv în cadrul Societății Meditur S.A. Mediaș de către persoanele desemnate de directorul 
societății. 
 Pct. nr. 34. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş 
în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Meditur S.A. Mediaș. 
 Pct. nr. 35. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul 
apartamentului nr. 1 situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.17, în favoarea 
Ministerului Sănătății prin Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu și 
 - Adresa nr. 5877/22.01.2021 a Direcției Fiscale Locale înregistrată sub nr. 1466/25.01.2021 
privind răspunsul doamnei Toma Adriana-Neli. 

- Fac precizarea că pe Ordinea de Zi avem 35 puncte și 15 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 19.01.2021. 
- 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, Cotei Mihai Gheorghe. 
- Dau cuvântul domnului consilier Cotei Mihai.  

Dl Cotei 
 - Mulțumesc doamna secretar general! 
Dl Cotei 
 - Așa cum a precizat și doamna secretar general, pe ordinea de zi avem 35 de puncte și 15 
informări. 

- Supun la vot ordinea de Zi astfel modificată. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
- Constat ca Ordinea de Zi a fost  aprobata în unanimitate. 

Dl Cotei 
 - Constat că ordinea de zi astfel modificată  a fost aprobată în unanimitate. 
 - 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. 

- Dorește cineva să se înscrie ? 
- Constat că nu. 

Dl Cotei  
 - Până la data ședinței, nu s-au înregistrat întrebări, sau interpelări de la cetățeni. 
 - Vom trece la dezbaterea punctelor de pe Ordinea de Zi.  
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1. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului  Municipiului Mediaş. 
Dl Cotei 

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

-Vă rog să faceți propuneri.                                                                             
Dl Toderici 

- Din partea grupului PNL îl propunem pe dl Dan Sima pentru funcția de viceprimar. 
Dl Cotei 

- Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul pentru propunere? 
 - Nu, atunci rog colegele de la aparatul de lucru să treacă la completarea buletinelor de vot. 
 

- Se trece la exprimarea votului secret prin buletine de vot pentru consilierii locali prezenți în sala 
de ședință. 
 

- Se ia o pauză pentru întrunirea comisiei de validare. 
 
- Comisia de validare dă citire Procesului-verbal privind rezultatul voturilor exprimate secret 

pentru   proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului  Municipiului Mediaş. 
 
La proiectul de hotărâre nr. 1 privind alegerea viceprimarului Municipiului Mediaș, în urma 

opțiunilor exprimate prin vot secret, rezultatul alegerii viceprimarului este pentru dl Sima Dan: 18 voturi 
”pentru” și 2 voturi ”împotrivă”. Alte propuneri nu au fost. 

- Felicitări dle Sima Dan! 
Dl Cotei 

- Vă rog să veniți aici la microfon și să ne spuneți câteva cuvinte. 
Dl Sima Dan 

- În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru încredere! 
- E un moment destul de emoționant pentru mine. Acum o lună și jumătate nu puteam anticipa un 

asemenea traseu politic. E și un moment greu, trebuie să abandonez o carieră didactică, probabil că nu de 
tot, dar cel puțin să iau o pauză de la cariera didactică, nu e ușor, pentru că este o meserie care te țintuiește 
alături de copii și din motivul acesta a fost destul de dificil pentru mine, însă o astfel de propunere din 
partea grupului PNL, e mult prea onorantă ca să o fi tratat altfel decât cu o participare la această alegere. 

- Încă o data, sunt extrem de onorat și încrederea dvs. mă obligă, sper să satisfac așteptările 
dumneavoastră, sper să reușesc o bună continuitate față de ce a făcut Christinne Thellmann, care a fost un 
bun viceprimar și sper ca, așa cum s-a spus și mai devreme de către antevorbitorii din nainte de pauză, să 
contribui cu munca mea, cu competențele mele la realizarea proiectelor de care Mediașul are foarte mare 
nevoie. 

- Mulțumesc, și încă o dată este onorant ce mi se întâmplă în momentul acesta!  
- Mulțumesc! 

Dl Cotei 
 - Mulțumim dle Sima Dan! 
 - Vă urăm mult succes! 
             - Dacă mai sunt și alte observaţii sau alte luări de cuvânt? 
 - Constat că nu sunt. 
 - Dau cuvântul dnei secretar general. 
Dna Secretar general 
 - Având în vedere rezultatul votului secret exprimat de către Consiliul local, dau citire proiectului 
de hotărâre. 
 - Mulțumesc și felicitări dle viceprimar! 
Dl Sima 

- Mulțumesc! 
Dl Cotei 
 - Hotărârea a fost adoptată  prin vot secret cu 18 voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă”. 
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2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș și 
din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș, începând cu 
01.01.2021. 
Dl  Cotei 

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

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt. 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru?Împotrivă? Abțineri? 

 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 

3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea unor instituții publice de interes local prin 
fuziune prin absorbție de către Municipiul Mediaș și reorganizarea aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Mediaș. 
Dl Cotei 
 -  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 Cotei 
 - Observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt.  
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată cu un număr de  18 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Bordi Lucian 
și dl Macaveiu Mihai-Ion), 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către municipiul Mediaș a unui 
teren situat administrativ în municipiul Mediaș str. Rubinului nr. 7, pentru asigurarea accesului în 
cadrul imobilului situat în Mediaș str. Rubinului nr. 5, Grădinița cu program prelungit 
„Pinocchio” Mediaș. 
Dl Cotei 
 -  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 Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt. 
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată cu un număr de  18 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Bordi Lucian 
și dl Macaveiu Mihai-Ion) 

 
5. Proiect de hotărâre privind solicitarea domnului Buzean Ionuț-Arghir, în calitate de 

administrator al SC Luemma Arghir Construct SRL CIF: 41019396, de preluare a străzii 
„Aviatorilor”, în proprietatea Municipiului Mediaș. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  
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Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt. 
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 
 
6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de administrare nr. 24/2016 încheiat 

între Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 
 
7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unei 

cote părți din spațiul în care funcționează cabinetul medical  Oto-Rino-Laringologie dr. Moldovan 
Marioara, situat în Mediaș, str. Cloșca nr.2. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt observații,  
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construită prin ANL 
în regim de închiriere. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 2  -  aviz favorabil.  
Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt observații,  
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 

9. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor 
obiective de investiții finalizate, de natura bunurilor mobile. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt observații,  
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 
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10. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției de 
Administrare a Domeniului Public Mediaș asupra unor dotări aferente locurilor de joacă, în 
vederea scoaterii din funcțiune și casării și modificarea contractului de administrare nr. 8/2006. 
 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt. 
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei preliminare de priorități pe anul 2021, a 
solicitanților, rezultată în urma departajării, care au acces la locuințele pentru tineri construite 
prin Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii, proprietatea privată a Statului 
Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt . 
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru locuințele 
ANL  situate în Mediaş care expiră la data de 01.02.2021. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  
Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt observații,  
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului din 
cadrul imobilului situat în Ighișu Nou str. Școlii nr.57, aflat în domeniul public al municipiului 
Mediaș.  (Desemnarea reprezentanţilor  și supleanților Consiliului Local în cadrul comisiei de evaluare a 
ofertelor și desemnarea reprezentanţilor  și supleanților Consiliului Local în cadrul în cadrul comisiei de 
contestație). 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
-  Vă rog să faceți propuneri. 

Dl Sima 
- Pentru grupul PNL voi face eu propunerile. 

 - În comisia de licitație îl propunem pe dl Medeșan Florin-Cosmin, ca suplent în aceeași comisie 
pe dl  Dobai Paul-Adrian, iar în comisia de contestații pe dl Tulinschi Alexandru-Simion, respectiv 
supleant al domnului Tulinsci pe dl Radu George-Stelian. 
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Dl Cotei 
- Alte propuneri din partea celorlalte partide, vă rog. 
- Da, spuneți vă rog, dl Macaveiu.  

Dl Macaveiu 
- Din partea grupului consilierilor locali PSD mă propun pe mine și  dl Bordi Lucian supleant în 

comisia de evaluare a ofertelor, iar la comisia de contestații nu avem propuneri. 
- Mulțumim! 

Dl Cotei 
 - Mulțumim! 

- Dl Crișan? 
 - Atunci cade în sarcina PNL să-și mai propună încă doi membri, sau chiar mai mulți, că avem 
nevoie și la comisia de contestații. 
Dl Sima 
 - La contestații nu avem propuneri decât de la PNL. 

- Voi continua să propun. 
Dl Cotei 

- Vă rog. 
Dl Sima 

- La comisia de licitație al treilea membru îl propunem pe dl Chiorean Iustin, membru;  dna Duma 
Silvia  Nicoleta - supleant; 
 - La comisia de contestații pe dl  Boca Teofil și pe  dl Tănase Vasile - membri și pe  dl Toderici 
Marius-Ioan și dna Avrămescu Olimpia-Aurelia- supleanți. 
 
Dl Cotei 

- S-au completat buletinele de vot. 
 
- Se trece la exprimarea votului secret prin buletine de vot pentru consilierii locali prezenți în sala 

de ședințe. 
 

- Se ia o pauză pentru întrunirea comisiei de validare.  
 

-  Comisia de validare dă citire Procesului-verbal privind rezultatul voturilor exprimate secret 
pentru proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor  și supleanților Consiliului Local în 
cadrul comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea reprezentanţilor  și supleanților Consiliului Local în 
cadrul în cadrul comisiei de contestație. 

- Comisia de evaluare a ofertelor:  
PNL: - dl Medeșan Florin-Cosmin -  membru;   dl  Dobai Paul-Adrian           – supleant; 
PSD: - dl Macaveiu Mihai-Ion        –  membru;   dl Bordi Lucian                     – supleant; 
PNL - dl Chiorean Iustin                 – membru;   dna Duma Silvia  Nicoleta    – supleant; 
-Comisia de contestații:  
PNL: - dl Tulinschi Alexandru-Simion - membru;  dl Radu George-Stelian    – supleant; 
PNL: - dl  Boca Teofil                            - membru; dl Toderici Marius-Ioan      – supleant; 
PNL: - dl Tănase Vasile                    - membru; dna Avrămescu Olimpia-Aurelia  – supleant; 
 
- Dacă sunt observaţii la acest punct? 
- Dacă nu sunt observaţii o rog pe d-na Secretar general să dea citire proiectului de hotărâre. 

Dna Secretar general 
 - Dă citire proiectului de hotărâre. 
 - Mulțumesc! 
Dl Cotei 
 - Mulțumesc doamna secretar general! 
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea ”Listei de inventar a bunurilor 
care aparțin domeniului privat al municipiului Mediaș”, aprobată prin HCL nr. 157/2001 ”privind 
aprobarea Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș”. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
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 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pe 
anul 2021 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de 
muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  
Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Mediaș, pentru anul 2021. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  
Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt observații.  
- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

 
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreținere 
care stă la baza calculului contribuției lunare de întreținere a copiilor înscriși în creșe, suportată de 
părinții/reprezentanții legali ai copiilor acestora, pentru serviciile furnizate de Creșe Mediaș în anul 
2021. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt observații,  
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
 18. Proiect de hotărâre privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice, cu 
domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou, care vor împlini  80 de ani de viață pe 
parcursul anului 2021, în vederea creșterii calității vieții. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt observații,  
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 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
19. Proiect de hotărâre privind privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi sat 
aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2021. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt observații. 
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de hotărâre privind reorganizarea 
Direcției de Asistență Socială Mediaș. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt observații,  
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în anul 2021 
la Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 

 22. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local 
al Municipiului Mediaș care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale Secretarului general al Municipiului Mediaș. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil. Grupul consilierilor USR PLUS îl propune pe 
dl Crișan Sergiu. 
 Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil. Preda Ionuț precizează că USR PLUS îl propune 
pe dl Sergiu Crișan, membru în comisie. 

Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil. 
Dl Cotei 

- Vă rog să faceți propuneri. 
Dl Boca Teofil 

-  Aveți cuvântul. 
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Dl Boca 
- Din partea PNL propunerile sunt: dl Dan Sima și dl Mihai Cotei. 

Dl Cotei 
- Mai sunt și alte propuneri? 
- Dl Macaveiu. 

Dl Macaveiu 
 - Din partea PSD, propunerea noastră este Suciu Anca. 
Dl Cotei 

- Ați notat și propunerea USR pe buletinul de vot? 
Dl Cotei 

- S-au completat buletinele de vot. 
 
- Invit consilierii locali să-și exprime votul secret, prin buletine de vot, după care vom lua o pauză 

pentru întrunirea comisiei de validare. 
 
- Se trece la exprimarea votului secret prin buletine de vot pentru consilierii locali prezenți în sala 

de ședințe. 
 

Dl Cotei 
 - Vă rog să fiți atenți, va trebui să puneți în dreptul fiecărui nume opțiune ”da” sau ”nu”, deci nu 
lăsați loc liber dacă nu sunteți de accord sau alte x-uri, vă rog! 
 

- Se ia o pauză pentru întrunirea comisiei de validare.  
 

-  Comisia de validare dă citire Procesului-verbal privind rezultatul voturilor exprimate secret 
pentru proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Mediaș care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale Secretarului general al Municipiului Mediaș. 

- Dau cuvântul dnei Secretar general. 
Dna Secretar general 
 - Dă citire proiectului de hotărâre. 
 - Mulțumesc! 
Dl Cotei 
 - Mulțumesc doamna secretar general! 
 - Hotărârea a fost adoptată cu un număr de  17 voturi „pentru” și 3 voturi ”împotrivă” 
pentru dl Sima Dan  și cu 19 voturi ”pentru” și 1 vot ”împotrivă ” pentru dl Cotei Mihai Gheorghe 
 
 23. Proiect de hotărâre privind  mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în 
Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. ECO-SAL S.A.. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
  Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil. Grupul consilierilor USR PLUS îl propune pe 
dl Preda Ionuț. 
  Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil. Preda Ionuț - USR propune ca reprezentant pe dl 
Preda Ionuț. 

Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil. 
Dl Cotei 

- Dacă mai sunt și alte propuneri? 
Dl Sima 

- Din partea PNL o propunem pe dna Țichindelean Adriana. 
Dl Cotei 

- Grupul PSD are propuneri? 
Dl Macaveiu 
 - Grupul consilierilor  PSD mă propune pe mine. 
Dl Cotei 
 - Mulțumim dl Macaveiu! 
Dl Cotei 

- Se trece la exprimarea votului secret prin buletine de vot pentru consilierii locali prezenți în sala 
de ședințe. 
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Dl Medeșan Florin 

- Să se consemneze că eu nu paricip la vot! 
Dl Cotei 
 - Se ia o pauză pentru întrunirea comisiei de validare.  
 

-  Comisia de validare dă citire Procesului-verbal privind rezultatul voturilor exprimate secret 
pentru proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea 
Generală a Acţionarilor S.C. ECO-SAL S.A.. 

- Dau cuvântul dnei Secretar general. 
Dna Secretar general 
 - Dă citire proiectului de hotărâre. 
 - Mulțumesc! 
Dl Cotei 
 - Mulțumesc doamna secretar general! 

- Hotărârea a fost adoptată cu un număr de  15 voturi „pentru”, 4 voturi ”împotrivă” și 1 
consilier local nu participă la vot - dl Medeșan Florin Cosmin, pentru dna Țichindelean Adriana. 

 
  24. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Piața Prim-Com S.A. Mediaș. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil. Grupul consilierilor USR PLUS îl propune pe 
dl Crișan Sergiu. 
 Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil. Preda Ionuț - USR propune pe dl Sergiu Crișan. 

Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil. 
Dl Cotei 

- Dacă mai sunt și alte propuneri? 
Dl Sima 

- Grupul  PNL îl  propune în AGA la S.C. Piața Prim-Com S.A., pe dl Radu George. 
Dl Cotei 

- Dl Macaveiu. 
Dl Macaveiu 
 - Grupul consilierilor  PSD o propune pe Suciu Anca. 
Dl Cotei 

- Se trece la exprimarea votului secret prin buletine de vot pentru consilierii locali prezenți în sala 
de ședințe. 
Dl Cotei 
 - Se ia o pauză pentru întrunirea comisiei de validare.  
 

-  Comisia de validare dă citire Procesului-verbal privind rezultatul voturilor exprimate secret 
pentru proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea 
Generală la S.C. Piața Prim-Com S.A. Mediaș. 

 
- Dau cuvântul dnei Secretar general. 

Dna Secretar general 
 - Dă citire proiectului de hotărâre. 
 - Mulțumesc! 
Dl Cotei 
 - Mulțumim doamna secretar general! 

- Hotărârea a fost adoptată cu un număr de  18 voturi „pentru”, 2 voturi ”împotrivă”, pentru 
dl Radu George-Stelian. 
 
 25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și 
al Statutului  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONORD Sibiu” cu republicarea 
acestora în formă actualizată – 2020. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  
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Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  
Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt observații,  
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
 26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 112/2020 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021, modificată prin HCL 
nr. 373/2020 și HCL nr. 3/2020. 
Dl Cotei 
 -  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 (dna Suciu 
Anca) 

Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil. 
Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt observații,  
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 18 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Bordi Lucian 
și dl Macaveiu Mihai-Ion), 
 
 27. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 338/2020 privind instituirea 
unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de acordare a anulării  accesoriilor aferente 
obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de 
către contribuabilii  de pe raza administrativ - teritorială a municipiului Mediaş. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt observații,  
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului 
finanțat din fonduri europene nerambursabile rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 
2020 a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
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 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului 
finanțat parțial din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2020 a 
unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt observații.  
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 

 30. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului 
bugetului finanțat integral din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 
2020 al Spitalului Municipal Mediaș. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 
 - A se consemna că dna Avrămescu și dna Duma nu participă la vot. 

 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 18 voturi „pentru” și 2 consilieri locali nu 
participă la vot (dna Avrămescu Olimpia-Aurelia și dna Duma Silvia-Nicoleta). 

 
 31. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea 
publicului în elaborarea PUD ”Comasare terenuri și construire hală pentru asamblare și vopsire 
remorci, platforme betonate, parcări și drumuri de incintă, împrejmuire teren, organizare de 
șantier și branșamente utilități” str. Aurel Vlaicu fn. și aprobarea documentației de urbanism.    
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt observații.  
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
 32. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local 
Mediaș. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

- Vă rog să faceți propuneri pentru următoarele 3 luni. 
Dl Sima 

- Grupul PNL îl propune pe dl Mihai Cotei. 
Dl Cotei 

- Dacă mai sunt alte propuneri? 
- Supleant? 
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Dl Sima 
- Grupul PNL îl propune supleant pe dl Brăteanu. 

Dl Cotei 
 - Dacă  nu mai sunt propuneri sau observaţii dau cuvântul dnei secretar general. 
Dna Secretar general 

- Dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl Cotei 
 - Mulțumesc doamna secretar general! 
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
 33. Proiect de hotărâre privind  aprobarea efectuării activității de control financiar 
preventiv în cadrul Societății Meditur S.A. Mediaș de către persoanele desemnate de directorul 
societății. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 
 - Dl Tulinschi Alexandru nu va participa la vot. 

- Constat că nu sunt observații,  
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată cu un număr de  19 voturi „pentru” și 1 consilier local nu 
participă la vot- dl Tulinschi Alexandru Simion,   

 
 34. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Meditur S.A. Mediaș. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
  Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil. Grupul consilierilor USR PLUS îl propune pe 
dl Preda Ionuț. 
  Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil. Preda Ionuț - USR propune pe dl Preda Ionuț. 

Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil. 
Dl Cotei 

- Dacă mai sunt și alte propuneri, vă rog? 
Dl Sima 

- Grupul  PNL îl  propune pe dl Mihai Cotei. 
Dl Macaveiu 
 - Grupul  PSD îl propune pe dl Lucian Bordi. 
Dl Cotei 

- Vom trece la redactarea buletinelor de vot. 
 
- Vă invit stimați colegi să vă exprimați votul. 
 
- Dl Tulinschi Alexandru nu va participa la vot. 

- Se trece la exprimarea votului secret prin buletine de vot pentru consilierii locali prezenți în sala 
de ședințe. 
Dl Cotei 
 - Se ia o pauză pentru întrunirea comisiei de validare.  
 

- Comisia de validare dă citire Procesului-verbal privind rezultatul voturilor exprimate secret 
pentru proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea 
Generală la S.C. Meditur S.A. Mediaș 

.- Dau cuvântul dnei Secretar general. 
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Dna Secretar general 
 - Dă citire proiectului de hotărâre. 
 - Mulțumesc! 
Dl Cotei 
 - Mulțumim doamna secretar general! 

- Hotărârea a fost adoptată cu un număr de  16 voturi „pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 1 
consilier local nu participă la vot- dl Tulinschi Alexandru Simion, pentru dl Cotei Mihai-Gheorghe. 

 
 35. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul 
apartamentului nr. 1 situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.17, în favoarea 
Ministerului Sănătății prin Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
Dl Cotei 
 - De asemenea pe ordinea de zi au mai fost un nr. de 15 adrese.  
 - Adresa nr. 1854/15.12.2020 înregistrată la Primăria Mediaș sub nr.17832/23.12.2020 a  Curții 
de Conturi – Decizia nr.5.3/15.12.2020. 
 - Adresa nr. 437/11.01.2021 a Compartimentului Relații Publice, privind activitatea de 
soluționare a petițiilor pe semestrul II. 
 - Adresa nr. 94/08.01.2021 a Direcției de Asistență Socială, privind utilizarea subvențiilor și 
acordarea serviciilor de asistență socială. 
 - Adresa nr. 81/08.01.2021 a Direcției de Asistență Socială, privind activitatea asistenților 
personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul II-Anul 2020. 
 - Adresa nr.18.025/30.12.2020 a domnului Liviu Popa. 
 - Adresa nr.18.025/14.01.2021 a Direcției Arhitect Șef privind răspunsul Primăriei municipiului 
Mediaș înaintat Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A. 
 - Adresa nr.403095/18.12.2020 a băncii PATRIA BANK, înregistrată la Primăria municipiului 
Mediaș  sub nr. 17.858/23.12.2020. 
 - Adresa nr.17858/20.01.2021 a Direcției Patrimoniu, a Direcției Administrația Publică Locală și 
a Direcției Fiscale Locale privind răspunsul către PATRIA BANK.  
 - Adresa nr.17.682/21.12.2020 a domnului Gogota Gheorghe. 
 - Adresa nr.609/18.01.2021 a Direcției Patrimoniu privind răspunsul pentru domnul Gogota 
Gheorghe. 
 - Adresa nr.137/05.01.2021 a domnului Dordea Dorin. 
 - Adresa nr. 793/14.01.2021 a Direcției Economice privind răspunsul pentru dl Dordea Dorin. 
 - Adresa nr.1207/20.01.2021 a domnului Liviu Popa. 
 - Adresa nr.1210/20.01.2021 a doamnei Nelli Toma. 
 - Adresa nr. 5.877/22.01.2021 a Direcției Fiscale Locale înregistrată sub nr. 1466/25.01.2021 
privind răspunsul doamnei Toma Adriana-Neli. 
 
 - Le-ați primit, le-ați citit, dacă mai sunt alte intervenții? 

- Constat că nu. Vă mulțumesc pentru prezență! 
- O seară frumoasă! 
- Declar ședința închisă. 
 

                                    Şedinţa s-a încheiat la ora 1845. 
 
      Preşedinte de şedinţă,                                                             Secretar general,                                                  
      Cotei Mihai Gheorghe                                                               Petruțiu Marina Simona 
 
Întocmit :  Mărginean Dorina    


