
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 20320/ 19.11.2021 
 

 Minuta şedinţei extraordinare din data de 18.11.2021 a Consiliului Local Mediaş 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş a fost convocat pentru şedinţa extraordinară,  din 
data de 18 noiembrie 2021 prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 1.104/11.11.2021.  

Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 
1.104/11.11.2021, Dispoziție care a fost transmisă doamnelor şi domnilor consilieri în data de 
11.11.2021. 
 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 17 respectiv 18 
noiembrie 2021 fiind avizate proiectele de  hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  

Din numărul total de 21  consilieri  în funcţie, participă la şedinţă online 20 consilieri 
locali.  

Lipsește: dl Draga Gheorghe. 
- Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 11 noiembrie 2021, s-a completat Proiectul ordinii 

de zi prin Dispoziția Primarului cu nr. 1.117/17.11.2021 cu 2 puncte, astfel: 
Pct. nr. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a  indicatorilor 

tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii ”Modernizarea sediului Primăriei municipiului 
Mediaș în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei”. 

Pct. nr.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la  ”Programul privind creșterea 
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul  ”Modernizarea 
sediului Primăriei municipiului Mediaș în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării 
inteligente a energiei” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect. 

 Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 27.10.2021 a fost aprobat în unanimitate 
– 20 consilieri locali prezenți online, din numărul total de 21 de consilieri locali în funcție. 

 Ordinea de zi astfel modificată, a fost aprobată cu 18 voturi ”pentru”, 1 vot 
”împotrivă” (dl Macaveiu Mihai-Ion) și  1 abținere (dna Suciu Anca-Maria) din numărul de 20 
de consilieri locali prezenți online. 

După ce a fost aprobată Ordinea de zi a ședinței extraordinare, se conectează online și dl 
consilier local Draga Gheorghe, fiind prezenți un număr de 21 consilieri locali din numărul total 
de 21 de consilieri locali în funcție. 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

•  Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 330/2021 privind neexercitarea dreptului de 
preempţiune la înstrăinarea imobilului în care a funcționat Cabinetul Medical Individual 
Stomatologie dr. Andron Gheorghe (proprietar d-na Becuș-Kais Alina-Maria moștenitoarea d-lui 
Andron Gheorghe) situat în Mediaş str.Cloșca nr.2. (adoptată cu 21 voturi „pentru” din numărul 
total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 331/2021 privind aprobarea participării 
Direcției de Asistență Socială Mediaș la Proiectul „ACCES – Acțiuni pentru Comunitate de 
Combatere a Excluziunii Sociale – cod MYSMIS 152245”, a cheltuielilor legate de proiect și a 
acordului de parteneriat. (adoptată cu 21 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 332/2021 privind ajustarea tarifului maximal 
de distanță pentru serviciul de transport în regim de taxi în municipiul Mediaș. (adoptată cu 21 
voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

 
 



 
• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 333/2021 privind actualizarea Devizului 

general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare/modernizare Strada Ighișului Municipiul Mediaș”. (adoptată cu 19 voturi „pentru” 
și 2 abțineri – dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda Ionuț-Cătălin, din numărul total de 21 consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 334/2021 privind modificarea art. 2 și art. 3 din 
HCL nr. 229/2021 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban 
în Municipiul Mediaș I” cod SMIS 125653 și a cheltuielilor legate de proiect. (adoptată cu 19 
voturi „pentru” și 2 abțineri – dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda Ionuț-Cătălin, din numărul 
total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 335/2021 privind aprobarea proiectului la faza 
D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „ 
Reabilitare/Modernizare Grădinița Ighișul Nou”. (adoptată cu 21 voturi „pentru” din numărul 
total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 336/2021 privind aprobarea participării la 
„Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 
publice” cu proiectul „Reabilitare/Modernizare Grădiniță Ighișul Nou” și aprobarea cheltuielilor 
legate de proiect. (adoptată cu 21 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri locali în 
funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 337/2021 privind actualizarea Devizului 
general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Centru Social 
Comunitar de Agrement și Sport inclusiv amenajări exterioare”. (adoptată cu 19 voturi „pentru” 
și 2 abțineri – dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda Ionuț-Cătălin, din numărul total de 21 consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 338/2021 privind modificarea art. 2 și art. 3 din 
HCL nr. 333/2020 privind aprobarea proiectului „Centru Social Comunitar de Agrement si Sport” 
cod SMIS 137261 și a cheltuielilor legate de proiect. (adoptată cu 19 voturi „pentru” și 2 
abțineri – dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda Ionuț-Cătălin, din numărul total de 21 consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 339/2021 privind aprobarea proiectului la faza 
DALI și a  indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii ”Modernizarea sediului 
Primăriei municipiului Mediaș în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a 
energiei”. (adoptată cu 16 voturi „pentru” și 5 abțineri – dl Crișan Sergiu-Călin, dl Preda Ionuț-
Cătălin, dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Draga Gheorghe, dna Suciu Anca-Maria, din numărul total de 
21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 340/2021 privind aprobarea participării la  
”Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 
publice” cu proiectul  ”Modernizarea sediului Primăriei municipiului Mediaș în vederea creșterii 
eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei” și aprobarea cheltuielilor legate de 
proiect. (adoptată cu 16voturi „pentru” și 5 abțineri – dl Crișan Sergiu-Călin, dl Preda Ionuț-
Cătălin, dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Draga Gheorghe, dna Suciu Anca-Maria, din numărul total de 
21 consilieri locali în funcție). 

 
 
    Preşedinte de şedinţă,                                                Secretar general, 
      Cotei Mihai-Gheorghe                                                               Petruţiu Marina – Simona 
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