
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 18.691/ 25.10.2021 
 

 Minuta şedinţei extraordinare din data de 22.10.2021 a Consiliului Local Mediaş 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş a fost convocat pentru şedinţa extraordinară,  din 
data de 22 octombrie 2021 prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 1.045/15.10.2021.  

Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 
1.045/15.10.2021, Dispoziție care a fost transmisă doamnelor şi domnilor consilieri în data de 
15.10.2021. 
 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 21 respectiv 22 
octombrie 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. 
 Ordinea de zi,  a fost aprobată în unanimitate cu 20 voturi ”pentru”, din numărul total de 
21 de consilieri locali în funcție. 
 Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 29.09.2021 a fost aprobat în unanimitate 
– 20 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. 286/2021 privind aprobarea cererii de 
finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strada Panait 
Cerna” , în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel 
Saligny” (adoptată cu 18 voturi „pentru” și 2 abțineri – dna Suciu Anca Maria și dl Macaveiu 
Mihai-Ion,  din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 287/2021 privind aprobarea proiectului la faza 
PT și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE REȚEA 
CANALIZARE MENAJERĂ ȘI REȚEA APĂ POTABILĂ, STRADA 1 MAI, MUN. MEDIAȘ” 
(adoptată cu 20 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 288/2021 privind predarea către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” 
S.A.,  a amplasamentului situat în Municipiul Mediaș str. Blajului fn, județul Sibiu şi asigurarea 
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Proiect pilot-“Construire creșă mică, 
Str. Blajului fn, municipiul Mediaș, județul Sibiu” (adoptată cu 20 voturi „pentru”, din numărul 
total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 289/2021 privind aprobarea contractării unui 
împrumut în valoare de 26.500.000 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor 
împrumuturi din Trezoreria Statului (adoptată cu 16 voturi „pentru” și 4 abțineri -  dna Suciu 
Anca-Maria, dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda Ionuț-Cătălin, din 
numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 
 
    Preşedinte de şedinţă,                                                Secretar general, 
       Boca Teofil                                                                                   Petruţiu Marina – Simona 
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