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PROCES - VERBAL 
Încheiat azi 15.06.2021 

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

 
 
În conformitate cu HCL nr. 75/24.03.2020, privind modificarea și completarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Local Mediaș, ședința se desfășoară printr-o platformă online de 
videoconferință și se procedează la vot electronic. 

 
Dl președinte de ședință - Boca Teofil 

- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local Mediaș din data de 15 iunie 2021!  

Avînd în vedere tragedia care s-a întâmplat astazi, vă rog să-mi permiteți să începem cu nu moment de 
reculegere în memoria colegului nostru consilier, Florin Medeșan. 

- Vă mulțumesc, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! 
- O rog pe dna director să facă precizările organizatorice. 

 
Dna director - Sabău Carmen Georgeta 

- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local,   
- Constat că şedinţa extraordinară de astăzi 15.06.2021 este statutară, fiind prezenți pe platforma 

online un număr de 18 consilieri din totalul de 20.   
Lipsesc: dna. Suciu Anca Maria și dl. Macaveiu Mihai Ion. 
- Şedinţa de astăzi, 15 iunie 2021, a fost convocată de către Primarul municipiului Mediaş, prin 

intermediul Secretarului general, prin Dispoziția nr. 798/10.06.2021 şi prin afişare pe site-ul Primăriei.  
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 14.06.2021, fiind avizate proiectele de 

hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  
- Fac precizarea că pe Ordinea de Zi avem 2 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 04.06.2021. 
- Sunt observaţii cu privire la acest Proces - verbal? 
- Constat că nu. 
- Supun la vot Procesul - verbal. 
- Start vot. 
- 18 voturi „pentru”, Procesul - verbal a fost aprobat în unanimitate. 
- Şedinţa va fi condusă de către domnul consilier local Boca Teofil 
- Dau cuvântul domnului consilier.  

 
Dl președinte de ședință - Boca Teofil 

- Mulțumesc doamna director! 
- Așa cum a precizat și doamna director, pe Ordinea de zi avem 2 de puncte. 
- Supun la vot Ordinea de zi.  
- Start vot. 
 

Dna director - Sabău Carmen Georgeta 
- 18 voturi „pentru”, domnule președinte.  

 
Dl președinte de ședință - Boca Teofil 

- Mulțumesc doamna director! 
- Constat că Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
După adoptarea Ordinii de zi, se conectează online și dl. consilier local Macaveiu Mihai Ion, fiind 

prezenți un număr de 19 consilieri locali din numărul total de 20 de consilieri locali în funcție.  
 
Dl președinte de ședință - Boca Teofil 
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- 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. 

- Dacă se înscrie cineva la cuvânt? 
 
Dl consilier local Crișan Sergiu Călin 

- Aș dori să mă înscriu, mulțumesc. 
 
Dl președinte de ședință - Boca Teofil 

- 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. 209/2020 pentru aprobarea 

proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ din municipiul Mediaș județul Sibiu în 
vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS - COV - 2 2020” și a cheltuielilor 
legate de proiect. 

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

- Dacă sunt observaţii la acest punct? 
- Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot. 

 
Dna. director - Sabău Carmen Georgeta 

- 19 voturi „pentru” - unanimitate.  
 
Dl președinte de ședință - Boca Teofil 

- Mulțumesc doamna director! 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriului de încadrare pentru acordarea de ajutor 

de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale din Mediaș. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 6 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă 

la vot (dl Cotei Mihai Gheorghe). 
- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot. 

 
Dna. director - Sabău Carmen Georgeta 

- 18 voturi „pentru” și un consilier local nu participă la vot.  
 
Dl președinte de ședință - Boca Teofil 

- Mulțumesc doamna director! 
- Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și un consilier local nu participă la vot. 
- Dau cuvântul domnului consilier Crișan Sergiu 

 
Dl consilier local - Crișan Sergiu 

- Bună ziua, mulțumesc! 
„În urma discuțiilor cu cetățenii din Mediaș aș vrea să supun atenției Primăriei Mediaș a unei situații 

potențial periculoase din Mediaș. Este vorba de strada Morii de Scoarță porțiunea de stradă care este 
înfundată și care dă în pârâul Moșnei, porțiune care în urma reabilitării digului, pârâului și totodată a șoselei 
nu a fost prevăzut un de gard de protecție, zona fiind destul de frecventată de către tineret cu biciclete, cu 
role, cu tot felul de modalității de joacă.  
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Consider și totodată cred că este nevoie de amplasarea unui gard de protecție acolo pentru a elimina 
riscul de accidentare a unui copil sau a unui trecător din zonă. 

Pe de altă parte există și au fost semnalate destul de multe situații în care cetățeni ai Mediașului mai 
puțini responsabili cu mediul aruncă tot felul de deșeuri în respectivul pârâu. Aș dori să fie notată această 
problemă și remediată în cel mai scurt timp pentru că, chiar există un mare potențial și un mare pericol de 
accidentare cumva în zona respectivă, digurile fiind destul de înalte la o adâncime, la o diferență de nivel de 
peste 2 metri. 

Vă mulțumesc!” 
 

Dl președinte de ședință - Boca Teofil 
- Dacă mai sunt alte intervenții? 
 

Dl viceprimar - Sima Dan 
- Vreau să îl asigur pe domnul Crișan că mi-am notat problema, verificăm. 

 
Dl consilier local - Crișan Sergiu 

- Mulțumesc domnule viceprimar! Dacă aveți nevoie, vă pot transmite poze primite de acolo, orice 
sprijin, suntem alături. 

 
Dl viceprimar - Sima Dan 

- Ajută dacă îmi trimiteți. 
 

Dl consilier local - Crișan Sergiu 
- Vă trimit pe WhatsApp poze cu situația de la fața locului. 
- Mulțumesc! 
 

Dl președinte de ședință - Boca Teofil 
- Dacă mai sunt și alte intervenții, dacă nu, declar ședința închisă. 
 
 
Şedinţa s-a încheiat la ora 1615. 

 
 
 
 
Președinte de ședință, 

Boca Teofil 
Secretar general, 

Petruţiu Marina Simona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Chertes Claudia    


