
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 1065/ 20.01.2021 
 
 

 Minuta şedinţei extraordinare din data de 19.01.2021 a Consiliului Local Mediaş 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş a fost convocat pentru şedinţa extraordinară,  din 
data de 19 ianuarie 2021 prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr.24/15.01.2021. 
 Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş 
nr.24/15.01.2021 Dispoziție care a fost transmisă doamnelor şi domnilor consilieri în data de 
15.01.2021. 
  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 18.01.2021 fiind 
avizat proiectul de  hotărâre supus spre analiză şi aprobare.  

Din numărul total de 20  consilieri  în funcţie, participă la şedinţă 19 consilieri locali.  
Lipsește dl Macaveiu Mihai Ion. 

 Ordinea de zi,  a fost aprobată în unanimitate cu 19 voturi ”pentru”, din numărul total de 
20 de consilieri locali în funcție. 
 Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 08.01.2020 a fost aprobat în 
unanimitate – 19 consilieri locali, din numărul total de 20 de consilieri locali în funcție.  

După pct. nr. 1 aflat pe ordinea de zi a ședinței extraordinare ”Depunerea Jurământului 
de către supleantul dl Oprișor Ionuț-Bogdan, aflat la poziția nr.19 pe Lista de candidați 
pentru alegerea Consiliului Local al municipiului Mediaș din data de 27.09.2020 a 
Partidului Național Liberal, validat de către Judecătoria Mediaș prin Încheierea Civilă nr. 
6/CC pronunțată în Camera de Consiliu în data de 05 ianuarie 2021, rămasă definitivă la 
data de 13.01.2021”, sunt prezenți în sală un număr de 20 consilieri locali din totalul de 21 
consilieri locali în funcție. 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 4/2021 privind modificarea HCL nr. 303/2020 
pentru stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Mediaş pe principalele domenii de activitate. (adoptată cu un număr de 20 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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