
1 
 

 
 
 
 

PROCES - VERBAL 
Încheiat azi 04.06.2021 

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 Boca 

- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local Mediaș! 
- O rog pe dna director să facă precizările organizatorice. 

Dna director 
 - Bună ziua! 
 - Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local,   
 - Constat că şedinţa extraordinară de astăzi 04.06.2021, este statutară, fiind prezenți pe platforma 
online un număr de 20 consilieri din totalul de 21.   
 - Lipsește dl Bordi Lucian. 
 - Şedinţa de astăzi, 04iunie 2021, a fost convocată de către Primarul municipiului Mediaş, prin 
intermediul Secretarului general, prin Dispoziția nr. 776/31.05.2021 şi prin afişare pe site-ul primăriei.  
 - Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 02.06.2021, fiind avizate proiectele de 
hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  
 - Fac precizarea că pe Ordinea de Zi avem 3 puncte.   
 - Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ supun la vot procesul-
verbal al şedinţei  ordinare din data de 27.05.2021. 
 - 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 Boca Teofil 
 - Dau cuvântul domnului consilier. 
Dl Boca 
 - Mulțumesc doamna director! 
Dl Boca 
 - Așa cum a precizat și doamna director, pe ordinea de zi avem 3 de puncte. 

- Supun la vot ordinea de zi.  
- Start vot. 

Dna director 
 - Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.(20 consilieri locali prezenți) 
Dl Boca 
 - 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. 

- Se înscrie cineva la cuvânt ? 
- 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. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului între asociațiile de proprietari/locatari 
sub genericul ,,Impreună facem MEDIAȘUL mai frumos”, care se va desfășura în perioada iunie –  
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iulie 2021 și aprobarea de alocare de fonduri în vederea premierii asociațiilor de 

proprietari/locatari, participante. 
Dl Boca 

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

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

Propunerile partidelor făcute în cadrul comisiilor de specialitate pentru comisia de monitorizare și 
jurizare,   sunt : 
             - Din partea grupului consilierilor PNL: - dl Boca Teofil și dl Oprișor Ionuț-Bogdan – membri; dl 
Tulinschi Alexandru-Simion și dl Mărginean Mircea-Ioan  – supleanți; 

- Grupul consilierilor PSD:  - dl Bordi Lucian - membru  și dna Suciu Anca-Maria – supleant; 
          
- Mai sunt și alte propuneri? 
- Constat că nu. 

Dl Macaveiu 
 - Așa cum este normal și USR-ul ar trebui să aibă propuneri, nu? 
 - Așa s-a stabilit într-o ședință precedentă. În orice comisie trebuie să facă parte orice membru din 
fiecare partid. 
Dl Crișan 
 - Bine. Puneți-mă pe mine, Crișan, ca membru și pe dl Preda Ionuț supleant. 
Dna director 

- Dacă îmi dați voie. 
- În cazul acesta avem mai multe propuneri decâți consilieri avem nevoie, deci, din comisie trebuie 

să facă parte 3 consilieri locali. 
- Dacă sunt mai multe propuneri făcute, în cazul acesta trebuie votată fiecare propunere în parte. 

Dl Crișan 
 - În cazul acesta nu venim cu propunere de la USR PLUS. 
Dl Macaveiu 

- În cazul acesta și PSD își retrage propunerile și rămâneți voi, și faceți ce vreți. 
Dna director 
 - Acum avem 2 propuneri din partea PNL. 
 - Mai trebuie încă o propunere.  
Dl Sima 
 - Dacă așa stau lucrurile, eu propun ca al treilea membru în această comisie pe dl Iulian Brăteanu- 
membru, respectiv pe dl Dobai Paul ca membru supleant, dacă nu este deja. 
Dl Crișan 
 - Logic ar fi fost, dacă erau trei poziții, să se nominalizeze câte o persoană de la fiecare formațiune 
politică, dar dacă ați venit cu doi, mergeți cu trei în continuare. 
 - Mulțumesc! 
Dl Macaveiu 
 - Cel mai logic, cel mai normal din fiecare partid să facă parte cineva. 
 - Asta este. 
Dna director 
 - Înțeleg că rămân aceste trei propuneri. 
Dl Boca 

- Supunem la vot propunerile făcute 
- Start vot! 
- Propunerile au fost aprobate cu 19 voturi ”pentru” și 1 abținere. 
- Dacă nu sunt observaţii o rog pe dna director să dea citire proiectului de hotărâre.  

Dna Director 
- Dă citire proiectului de hotărâre 

Dl Boca 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot.  

Dna director 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. (dl Crișan Sergiu, vot nominal) 
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Dl Boca 

- Mulțumesc doamna director! 
 

 După adoptarea proiectului de hotărâre aflat la pct. nr.1 pe ordinea de zi a ședinței ordinare,  se 
conectează online și dl consilier local Bordi Lucian, fiind prezenți un număr de 21 consilieri locali din 
numărul total de 21 de consilieri locali în funcție.  

 
2.  Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Direcției de Asistență Socială 

Mediaș. 
Dl  Boca 

-  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 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna Secretar general 

- Hotărârea a fost  adoptată în unanimitate. 
Dl Boca 

- Mulțumesc doamna director! 
 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism și însușirea  raportului 
privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ” Construire spațiu administrativ, hală 
servicii, branșamente, platformă rutieră, acces, firmă luminoasă, împrejmuire” str. Câmpul de Jos fn. 
Dl  Boca 

-  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 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna director 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca 

- Mulțumesc doamna director! 
Dl Boca 
 - Dacă mai sunt  alte intervenții? 

- Dacă nu mai sunt, declar ședința închisă. 
- Stimați colegi, vă mulțumesc pentru participare. 
 
 

                                    Şedinţa s-a încheiat la ora 1620. 
 
 
      Preşedinte de şedinţă,                                                                   Secretar general,                                                  
        Boca Teofil                                                                                  Petruțiu Marina Simona 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit :  Mărginean Dorina    


