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PROCES – VERBAL 
                                                     Încheiat azi 25.02.2021 

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. 
- 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 25.02.2021, este statutară, fiind prezenți un număr de 18 
consilieri din totalul de 21.   

- Lipsesc: dl Macaveiu, dna Țichindelean și dl Brăteanu. 
- Şedinţa de astăzi, 25 februarie 2021, a fost convocată de către Primarul municipiului Mediaş, prin 

intermediul Secretarului general, prin Dispoziția nr. 193/18.02.2021 şi prin afişare pe site-ul primăriei.  
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 24.02.2021, fiind avizate proiectele de 

hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  
- Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 18.02.2021, s-a completat proiectul ordinii de zi prin 

Dispoziția Primarului cu nr. 195/22.02.2021 cu 1 punct și o informare, astfel: 
Pct. nr. 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Poliției Locale Mediaș și 
 - Adresa nr. 3599/22.02.2021 privind răspunsul Direcției Patrimoniu la solicitarea Asociației 
pentru protecția drepturilor copiilor și tinerilor cu dizabilități Mediaș. 

- Fac precizarea că pe Ordinea de Zi avem 32 puncte și 7 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 08.02.2021. 
- 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.  
- Mulțumesc! 

Dl Cotei 
 - Mulțumesc doamna secretar general! 
Dl Cotei 
 - Așa cum a precizat și doamna secretar general, pe ordinea de zi avem 32 de puncte și 7 informări. 

- Supun la vot ordinea de zi astfel modificată. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
- Ordinea de zi astfel modificată a fost aprobată în unanimitate. 

Dl Cotei 
 - 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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- Se înscrie cineva la cuvânt ? 
- Dl Crișan. 

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.  
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.7/2021privind 
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 
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. 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş 
la data de 31.12.2020. 
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 repartizarea unor 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? 

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

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 

4. Proiect de hotărâre prelungirea unor contracte de închiriere pentru locuințele ANL  situate 
în Mediaş care expiră la data de 01.03.2021. 
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. 
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
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5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de administrare nr. 68/2011 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? 

- 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 modificarea valorii obiectivului de investiție ”Amenajare sens 

giratoriu Șoseaua Sibiului ieșire izvor (proiectare și execuție)”. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil. 4 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu 
Anca) 

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 cu 16 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dna Suciu Anca-Maria și dl Bordi 
Lucian) 

 
7. Proiect de hotărâre includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a obiectivului de 

investiție ”Reabilitare străzi municipiul Mediaș, cartier Moșnei străzile Ulmului, Șerpuită, Piatra 
Craiului”. 
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. 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase pe picior 
către agenți economici și a masei lemnoase fasonate către populație, material lemnos provenit din 
tăieri de produse accidentale în anul 2021, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului 
Mediaș. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil. 4 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 în unanimitate. 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor spații cu destinația de locuință conform 

Legii nr. 112/1995. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil. 4 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
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 
 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a unor suprafeţe de teren în vederea 
amplasării unor vetre de stupină. 
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 neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unei cote 
părți din spațiul în care funcționează Cabinetul Medical  Individual Dermato-Venerologie dr. Krizbai 
Ioan, 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 . 
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2021, cu solicitanții 
care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea 
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 observații,  
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
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13. Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului 
Mediaș, a unor imobile– terenuri, situate în intravilanul Municipiului 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. 
 

 14. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pajiști 
permanente situate în municipiul Mediaș, sat Ighișu Nou. 
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. 
 

 15. Proiect de hotărâre aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, întocmit de 
către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a 
Municipiului Mediaş. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil. 4 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
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. 
 
 16. Proiect de hotărâre privind actualizarea, cu rata inflației pentru anul 2020-comunicată de 
Institutul Național de Statistică, a chiriei stabilită potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru 
locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Municipiul Mediaș, proprietate 
a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 2 -  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. 
 
 17. Proiect de hotărâre privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate 
asupra unui bun imobil situat în Mediaș str. George Topârceanu nr. 14. 
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.  
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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. 
 
 18. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a suprafețelor de teren cu 
destinație agricolă în intravilanul Municipiului Mediaș, aparținând domeniului public/privat al 
Municipiului 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 
- Aici va trebui să facem desemnarea reprezentanţilor și supleanților Consiliului Local în cadrul 

comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea reprezentanţilor  și supleanților Consiliului Local în cadrul 
comisiei de contestație. 

-  Vă rog să faceți propuneri. 
Dl Sima 

- PNL îl propune pe dl Teofil Boca în comisia de licitații, respectiv supleant dl Mărginean Mircea 
Ioan, iar în  comisia de contestații pe dl Medeșan Florin-Cosmin, respectiv suplent dl  Dobai Paul-Adrian. 
Dl Cotei 
 - Dna Suciu. 
Dna Suciu 
 - PSD îl propune pe dl  Bordi Lucian în comisia de licitații, supleant dl Macaveiu Mihai-Ion, iar în  
comisia de contestații pe dna Suciu Anca Maria, supleant dl  Bordi Lucian. 
Dl Cotei 

- Dl Crișan                          
Dl Crișan  

- USR PLUS îl propune pe dl  Preda Ionuț-Cătălin în comisia de licitații, supleant dl Crișan 
Sergiu-Călin, iar în  comisia de contestații pe dl Crișan Sergiu-Călin și suplent dl  Preda Ionuț-Cătălin 
 
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 comisiei de 
contestație. 

- Comisia de evaluare a ofertelor:  
PNL: - BOCA TEOFIL                               -  membru;        MĂRGINEAN MIRCEA IOAN   – supleant; 
PSD: -  BORDI LUCIAN                            –  membru;        MACAVEIU MIHAI-ION            – supleant; 
USR PLUS- PREDA IONUȚ-CĂTĂLIN   - membru;        CRIȘAN SERGIU-CĂLIN           – supleant; 

- Comisia de contestații: 
PNL: - MEDEȘAN FLORIN -COSMIN    - membru;      DOBAI PAUL-ADRIAN                – supleant; 
PSD: -  SUCIU ANCA MARIA                   - membru;      BORDI LUCIAN                            – supleant; 
USR PLUS: - CRIȘAN SERGIU-CĂLIN   - membru;     PREDA IONUȚ-CĂTĂLIN           – 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! 
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Dl Cotei 
 - Mulțumesc! 
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 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. 
 
 20. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de recrutare și selecție a candidaților 
pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC Piața    Prim-
Com SA. 
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 soluționarea plângerii  prealabile formulată de Fundația 
„Gândirea” – filiala Mediaș prin reprezentant legal Dan Ovidiu Ilcuș. 
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. 
 

 22. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii  prealabile formulată de domnul Vasiu 
Ioan. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil. 4 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca).
  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 cu 16 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dna Suciu Anca Maria, dl Bordi 
Lucian). 
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 23. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea HCL nr. 112/2020 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021cu modificările și 
completările ulterioare. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
  Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil. 4 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
  Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Bordi Lucian) 
  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 cu 16 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dna Suciu Anca Maria, dl Bordi 
Lucian). 

 
  24. Proiect de hotărâre acordarea de facilităţi fiscale pentru anul 2021 Parcului Industrial 
Automecanica. 
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. 4 voturi ”pentru” și 1 consilier local nu participă 

la vot (dl Cotei Mihai). 
- De asemenea să se consemneze că la acest puct nu voi participa la vot. 

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  cu 17 voturi ”pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dl Cotei 
Mihai Gheorghe) 

 
 25. Proiect de hotărâre privind  privind modificarea HCL nr. 287/2019 privind aprobarea 
participării Municipiului Mediaș la Proiectul ”Educație antepreșcolară premisă pentru dezvoltarea 
comunitară în Municipiul Mediaș” și a cheltuielilor legate de proiect . 
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. 
 
 26. Proiect de hotărâre privind actualizarea profitului rezonabil pentru Contractul de delegare 
a gestiunii serviciului de transport public local cu nr. 1810/01.02.2019. 
Dl Cotei 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
  Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil. 4 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
  Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Bordi Lucian) 
  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 cu un număr de 16 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Bordi Lucian și 
dna Suciu Anca Maria), 
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 27. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 la HCL nr. 204/2019 privind aprobarea 
asocierii autorităților contractante Municipiului Mediaș, Direcția Fiscală Locală, Direcția 
Administrarea Domeniului Public, Direcția de Asistență Socială, Direcția Poliția Locală, Direcția 
Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret, Club Sportiv Municipal, unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza mun. Mediaș, Spitalul Municipal, Unitatea 
de Asistență Medico-Socială, SC Apa Târnavei Mari S.C., S.C. ECO-SAL S.A., S.C.MEDITUR S.A, 
S.C.PIAȚA PRIM COM S.A, în vederea achiziționării de energie electrică, gaze naturale și 
combustibil. 
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. 

 
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza de studiu de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Canalizație subterană pentru rețele de 
telecomunicații pe străzile Prot. I. Moldovan, M. D. Roman, Petru Maior, Trandafirilor, Oct. Fodor, 
Vlad Țepeș, Intrarea Aviației, Aurel Vlaicu, Dealul Furcilor”. 
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. 
 
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Mediaș, propuse să funcționeze în anul 
şcolar 2021– 2022. 
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 aprobarea documentației PUD ”Construire hală industrială de 
producție și depozitare cu spații administrative P+E parțial, amenajări exterioare, amplasare firme 
luminoase, totem și catarge, rețele de incintă și deviere traseu conductă gaze naturale” str. Stadionului 
nr. 92. 
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? 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 

 31. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 227/2020 privind aprobarea 
documentației PUD „Construire centru de evenimente festive 2 corturi evenimente (construcții 
provizorii) salon bucătărie – anexă platformă betonată parcare împrejmuire gard” str. Aurel Vlaicu 
nr. 33.    
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 aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
Poliției Locale 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 
 - 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 
 - Pe ordinea de zi am mai avut și informări, după cum urmează:  
 - Adresa nr. 1104/05.012.2021- Raportul privind activitatea Direcției Poliția Locală în anul 2020. 
 -Adresa nr. 3599/16.02.2021 a Asociației pentru protecția drepturilor copiilor și tinerilor cu 
dizabilități din municipiul Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 31 A. 
 - Adresa nr. 400/18.02.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 3761/18.02.2021, a 
SC MEDITUR S.A -  Informare privind Raportul de Inspecție Economico-Financiar nr. SB 27/28.12.2020 
respectiv Dispoziția obligatorie cu nr. SB 21/28.12.2020 emis de Agenția Națională Administrare Fiscală-
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice. 
 - Adresa nr. 3651/17.02.2021 a A.C.S.Power House Mediaș. 
 - Adresa nr.1207/18.02.2021 privind răspunsul Direcției Arhitect Șef la corespondența electronică a 
dlui Liviu Popa. 
 - Adresa nr.2823/14.01.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș - Cerere de acord de 
principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile 
industriale. 
 - Adresa nr. 3599/22.02.2021 privind răspunsul Direcției Patrimoniu la solicitarea Asociației pentru 
protecția drepturilor copiilor și tinerilor cu dizabilități Mediaș. 
 - Dacă sunt întrebări? Dacă nu, vom da cuvântul domnului Crișan Sergiu, care s-a înscris la punctul 
”diverse”. 
 - Vă reamintesc că avem 3 minute și ne vom referi strict la un subiect de pe ordinea de zi. 
Dl Crișan 
 - Mulțumesc! 
 - Bună ziua, stimați colegi!  
 - Profit de faptul că suntem într-un număr aproape complet de consilieri astăzi, să vă informez asupra 
faptului că, zilele care urmează vom depune un proiect de hotărâre, în speță de buget participativ, dar scopul 
primordial al intervenției mele de astăzi, nu este acela de a vă informa asupra a ceea ce vom face ci mai  
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degrabă asupra faptului că, ne dorim să vă spunem, că atât eu cât și Ionuț, colegul meu, care suntem de fapt 
inițiatorii, vom fi inițiatorii  acestui proiect, vă stăm la dispoziție pentru nelămuriri și pentru orice clarificări  
referitoare la următorul proiect și ne dorim totodată, și așteptăm din partea dvs. la cât mai multe propuneri de 
îmbunătățire a acestui proiect, astfel încât în formă finală acest proiect să fie cât mai bine ancorat în realitatea 
actuală a situației existente precum și a nevoilor cetățenilor noștri. 
 - Nu o să insist foarte tare cu detalii tehnice asupra viitorului proiect pe care îl vom depune, și sunt 
conștient de faptul că, o mare parte dintre noi cunoaștem conceptul de bugetare participativă, el fiind de fapt 
un concept apărut în jurul anului 1989 într-un oraș din Brazilia și foarte rapid adoptat de peste o mie de orașe 
din întreaga lume și în general marile orașe din Europa printre care se numără: Paris, Londra.  
 - Acest concept de bugetare participativă a fost adoptat în România, în urmă cu ceva ani, în premieră 
de către municipiul Cluj-Napoca, care la momentul de față alocă peste două milioane de euro acestui buget 
participativ, acestui proiect. 
 - Ceea ce vreau să vă transmit, referitor la viitorul proiect, este faptul că ne dorim ca să-și 
îndeplinească scopurile pe care le are acest proiect, în special creșterea transparenței activității administraței 
locale și eficientizarea cheltuielilor banilor puiblici, este unul dintre principalele scopuri, ne dorim să-și 
atingă scopul de educație civică prin încurajarea participării active a cetățenilor în luarea decizilor, creșterea 
încrederii și a dialogului între administrația publică locală și cetățenii, ajustarea politicilor publice la nevoile 
și așteprările cetățenilor, și nu în ultimul rând ca un scop al acestui proiect este de stimulare a democrației 
participative. 
   - Ca și propunere pe care o avem, pe care o vom avea, în construcția acestui proiect este de alocare a 
5 % din bugetul de investiții aferent anului 2020 pentru acest proiect și o limitare a valorii proiectelor la 
200.000 de euro, 5 % reprezentând în jur la 2,259.000.000 lei adică vreo 460.000 euro, o să propunem o 
limitare a prioiectelor la valoarea maximă de 200.000, din considerentul că fiind prima inițiere a unui proiect 
de genul acesta în localitatea Mediaș o vedem ca un proiect ”pilot” și bineînțeles în funcție de rezultatele pe 
care le va avea acest proiect în anul acesta și implementarea proiectelor în anul următor, vom reveni asupra 
acestor date. Asta înseamnă că, proiectul de fapt își propune ca să alocăm 5 % din bugetul de investiții, către 
un concurs de proiecte venite din cadrul cetățenilor și care bineînțeles vor fi verificate, verificarea 
îndeplinirii condițiilor și cerințelor minime de elegibilitate să fie validate în cadrul unei comisii, a unui grup 
de lucru bugetar participativ, care bineînțeles va fi compus din reprezentanți ai aparatului tehnic al Primăriei 
Mediaș, care vor stabili, însă votul asupra proiectelor care vor fi înscrise de către cetățeni se va da printr-un 
vot deschis în rândul cetățenuilor. 
 - Aș putea zice că, din punctul nostru de vedere, un astfel de proiect este mai mult decât o consultare 
cetățenească, fiind de fapt transferul către cetățeni a responsabilității decizionale pentru această parte de 
buget de investiții a orașului. 
 - Dacă doriți, vă putem oferi mai multe date tehnice, nu vreau la momentul de față să vă plictisesc cu 
foarte multe detalii tehnice, ceea ce este important și ceea ce am vrut să vă transmit este faptul că vă stăm, 
atât eu cât și colegul meu Ionuț Preda, vă stăm la dispoziție, cu nelămuriri dacă aveți pe marginea acestui 
subiect, astfel încât la momentul în care va ajunge proiectul într-o formă sau alta spre analiză și bineînșeles 
spre aprobare, să fim cu toții cât mai bine informați asupra beneficiilor și asupra aspectelor tehnice ale 
acestui proiect. 
 - Mulțumesc! 
Dl Cotei 
 - Mulțumim dle Crișan! 
 - Dacă mai sunt și alte intervenții? 
 - Vă doresc o seară plăcută! 
 - Declar ședința închisă. 

 
                                    Şedinţa s-a încheiat la ora 1720. 
 
 
      Preşedinte de şedinţă,                                                             Secretar general,                                                  
      Cotei Mihai Gheorghe                                                               Petruțiu Marina Simona 
 
 
 
 
 
Întocmit :  Mărginean Dorina    


