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PROCES – VERBAL 
                                                     Încheiat azi 24.09.2021 

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

Dl Boca T. 
- Bună ziua și bine ați venit la ședința extraordinară de astăzi 24.09.2021! 
- Să ne ridicăm pentru intonarea imnului de stat al României. 
- Vă mulțumesc! 
- O rog pe dna director să facă precizările organizatorice. 

Dna director Sabău C. 
- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local,   
- Constat că şedinţa extraordinară de astăzi 24 septembrie 2021, este statutară, fiind 

prezenţi un număr de 15 consilieri locali, din totalul de 20 consilieri locali în funcție.   
- Lipsesc: dl Dobai, dl Oprișor, dna Suciu Anca, dl Mărginean și dl Radu George. 

            - Şedinţa de astăzi, 24 septembrie 2021, a fost convocată de către Primarul municipiului 
Mediaş, prin intermediul Secretarului general, prin Dispoziția nr. 976/17.09.2021 şi prin afişare 
pe site-ul Primăriei.  

- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 23 septrembrie 2021, pentru 
avizarea proiectelor de hotărâre supuse spre analiză şi aprobare, aflate pe ordinea de zi.  

- Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 17 septembrie 2021, s-a completat 
Proiectul ordinii de zi prin Dispoziția Primarului cu nr. 1010/22.09.2021 cu 1 punct, astfel: 

Pct. nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin suplimentarea bugetului 
propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș pe anul 2021. 

- Fac precizarea că pe Ordinea de Zi avem 8 puncte.  
- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ supun la 

vot procesul - verbal al şedinţei extraordinare din data de 17.09.2021. 
- Sunt observaţii cu privire la acest proces - verbal? 
- Constat că nu. 
- Supun la vot procesul - verbal. 
- Cine este pentru?Împotrivă? Abțineri? 
- Procesul - verbal a fost aprobat în unanimitate. 
- Şedinţa va fi condusă de către domnul consilier local Boca Teofil. 
- Dau cuvântul domnului consilier.  

Dl Boca T. 
 - Mulțumesc doamna director! 
Dl Boca T. 
 - Așa cum a precizat și doamna director, pe ordinea de zi avem 8 de puncte. 

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

Dl Boca T. 
 - 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. 
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- Dorește cineva să se înscrie ? 
- Constat că nu. 

 - Până la data ședinței, nu s-au înregistrat întrebări, sau interpelări de la cetățeni. 
 - Vom trece la dezbaterea punctelor de pe Ordinea de Zi.  
 

1. Depunerea Jurământului de către supleantul dl Draga Gheorghe, aflat la poziția nr.4 pe 
Lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local al municipiului Mediaș din data de 27.09.2020 
a Partidului Social Democrat, validat de către Judecătoria Mediaș prin Încheierea Civilă nr. 
1879/CC pronunțată în Camera de Consiliu în data de 10 septembrie 2021, rămasă definitivă. 
Dl Boca T. 

Îl invităm pe dl Draga Gheorghe să depună jurământul. 
 
- Dl Draga Gheorghe  depune jurământul. 
 
După depunerea jurămândului de către dl Draga Gheorghe, sunt prezenți la ședință un număr de 

16 consilieri locali din numărul total de 21 consilieri locali în funcție. 
 

Dl Boca T. 
 - În continuare dau din nou cuvântul domanei director. 
 
Dna director Sabău C. 

Doresc să aduc la cunoștință domnului consilier Draga că, aveți obligația depunerii 
următoarelor declarații: 
1. Declaraţie de avere și declarație de interese, conform Legii nr. 176/ 2010; 
2. Declaraţie pe proprie răspundere, conform- prevederilor OUG nr. 24/ 2008;  
3. Declaraţie privind incompatibilităţile, conform prevederilor Legii nr. 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în domeniul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

În ipoteza în care vă aflaţi într-una din situaţiile prevăzute de legea susmenționată, aveți 
obligaţia legală ca în termen de 15 zile de la data depunerii jurământului să renunțați la una 
dintre calitățile care produc această stare de incompatibilitate. 

De asemenea, doresc sa menționez că dl consilier local Popa Lucian-Vasile a primit o 
mapă care conține reglementările din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în domeniul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum și 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, referitoare la conflictul de interese si regimul incompatibilităților aleșilor 
locali. 

- Mulțumesc! 
Dl Boca T. 
 - Mulțumesc și eu dna director! 
 - Trecem la pct. nr.2. 
 

2. Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului Bordi Lucian cu domnul Draga 
Gheorghe, în cadrul comisiilor Consiliului Local.  
Dl  Boca T. 

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

Dl Boca T. 
 - 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. 
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3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - 

economici pentru obiectivul de investiţii „Echipare tehnico - edilitară cartierul Gloria în municipiul 
Mediaș”. 
Dl  Boca T. 

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

Dl Boca T. 
 - 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. 
 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - 
economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare drum zonă industrială nepoluantă și deservire 
generală str. Aurel Vlaicu etapa I”. 
Dl  Boca T. 

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

Dl Boca T. 
 - 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. 
 

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea asigurării finanțării de la bugetul local a 
cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală, a obiectivului de investiții „Echipare tehnico - edilitară cartierul Gloria în municipiul 
Mediaș”. 
Dl  Boca T. 

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

Dl Boca T. 
 - 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 actualizarea asigurării finanțării de la bugetul local a 
cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală, a obiectivului de investiții „Amenajare drum zona industrială nepoluantă și deservire 
generală str. Aurel Vlaicu etapa I municipiul Mediaș”. 
Dl  Boca T. 

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

Dl Boca T. 
 - 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. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de arondare a Creșei nr.1 și a Creșei 
nr.2 din subordinea Direcției de Asistență Socială Mediaș, unităților de învățământ preșcolar cu 
program prelungit cu personalitate juridică. 
Dl  Boca T. 

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

Dl Boca T. 
 - 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. 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin suplimentarea bugetului propriu 
de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș pe anul 2021. 
Dl  Boca T. 

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

Dl Boca T. 
 - 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. 
Dl Boca 

- Dcă  mai sunt  și alte intervenții, stimați colegi? 
- Dacă nu, declar ședința închisă. 
- Dragi colegi vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o după amiază plăcută în continuare! 
 

                                    Şedinţa s-a încheiat la ora 1620. 
 
 
 
 
 
 
      Preşedinte de şedinţă,                                                            Director executiv D.A.P.L,                                                  
         Boca Teofil                                                                             Exercitare cu caracter temporar  
                                                                                                               Sabău Carmen Georgeta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit :  Mărginean Dorina    


