
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 15791/ 07.09.2021 

 
 Minuta şedinţei extraordinare din data de 06.09.2021 a Consiliului Local Mediaş 

 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş a fost convocat pentru şedinţa extraordinară,  din 
data de 06 septembrie 2021 prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr.947/01.09.2021.  

Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 
nr.947/01.09.2021, Dispoziție care a fost transmisă doamnelor şi domnilor consilieri în data de 
01.09.2021. 
 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 06.09.2021 fiind 
avizate proiectele de  hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  

Din numărul total de 20  consilieri  în funcţie, participă la şedinţă 18 consilieri locali.  
Lipsesc: dl Radu George-Stelian și dl Boca Teofil. 

 Ordinea de zi,  a fost aprobată în unanimitate cu 18 voturi ”pentru”, din numărul total de 
20 de consilieri locali în funcție. 
 Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 26.08.2021 a fost aprobat în 
unanimitate – 18 consilieri locali, din numărul total de 20 de consilieri locali în funcție.  
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
•  Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 252/2021 privind modificarea și completarea HCL 
nr. 300/2020 privind aprobarea proiectului ”Achiziție de tablete școlare și alte echipamente 
necesare desfășurării activității didactice online în municipiul Mediaș județul Sibiu” și a 
cheltuielilor legate de proiect. (adoptată cu 18 voturi „pentru”,  din numărul total de 20 
consilieri locali în funcție). 
• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 253/2021 privind desemnarea și confirmarea  
pentru anul școlar 2021/2022 a reprezentanților Consiliului local al Municipiului Mediaș ca 
membri ai Consiliilor de administrație, ai Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenței în 
mediul școlar şi a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat şi particulare acreditate/autorizate din Municipiul Mediaș. (adoptată cu 18 
voturi „pentru”, din numărul total de 20 consilieri locali în funcție). 
 
 
 
 
    Preşedinte de şedinţă,                                                Secretar general, 
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