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PROCES – VERBAL 
                                                     Încheiat azi 22.06.2021 

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! 
- Înainte de a da cuvântul doamnei secretar general, dați-mi voie să-i urăm ”La Mulți Ani” colegului 

nostru Chiorean Iustin, sănătate și toate cele bune! 
Dl Chiorean 
 - Mulțumesc dragi colegi! 
Dl Boca 

- O rog pe dna secretar general să facă precizările organizatorice. 
Dna secretar general 
 - Bună ziua! 
 - Încep prin a-i ura și eu ”La Mulți Ani” dlui Chiorean!. 

- Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local,   
- Constat că şedinţa extraordinară de astăzi 22.06.2021, este statutară, fiind prezenți pe 

platforma online un număr de 18 consilieri din totalul de 20.   
- Lipsesc: dl Bordi și dl Mărginean. 
- Şedinţa de astăzi, 22 iunie 2021, a fost convocată de către Primarul municipiului Mediaş, 

prin intermediul Secretarului general, prin Dispoziția nr. 811/18.06.2021 şi prin afişare pe site-ul 
primăriei.  

- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 22.06.2021, 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  extraordinare din data de 15.06.2021. 
- 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 secretar general! 
Dl Boca 
 - Așa cum a precizat și doamna secretar general, pe ordinea de zi avem 3 de puncte. 

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

Dna Secretar general 
 - Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.(18 consilieri locali prezenți on-line) 



2 
 

 
 
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 constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului 
Medeșan Florin Cosmin, în Consiliul Local al municipiului 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 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot.  

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.  
Dl Boca 

- Mulțumim doamna secretar general! 
 
2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetelor instituțiilor 

și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții 
și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021. 
Dl  Boca 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil. 4 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu 

și dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 – aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Bordi Lucian) 
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu 

Mihai) 
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 cu 15 voturi ”pentru” și 3 abțineri (dna Suciu Anca Maria, dl 
Macaveiu Mihai-Ion și dl Crișan Sergiu Călin). 
Dl Boca 

- Mulțumesc doamna secretar general! 
 

3.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCL nr. 173/2021 privind modificarea și 
completarea HCL nr. 299/2020. 
Dl  Boca 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu) 
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. 
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Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca 

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

- Dacă nu mai sunt, declar ședința închisă. 
- Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o după-amiază plăcută tuturor!. 
 

                                    Şedinţa s-a încheiat la ora 1620. 
 
 
 
 
 
 
      Preşedinte de şedinţă,                                                                    

Boca Teofil                                                                                   
 

                              Secretar general 
                          Petruțiu Marina-Simona 

 
                                            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit :  Mărginean Dorina    


