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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 27.10.2021 

În şedinţa ordinară 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 T. 

- Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului local Mediaș, de astăzi 27.10.2021! 
- O rog pe dna secretar general să facă precizările organizatorice. 

Dna secretar general 
- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local,   
- Constat că şedinţa ordinară de astăzi 27 octombrie 2021, este statutară, fiind prezenţi online un 

număr de 17 consilieri locali, din totalul de 21 consilieri locali în funcție.   
- Lipsesc:dl Crișan, dl Draga, dl Macaveiu și dl Radu George. 
- Şedinţa de astăzi, 27 octombrie 2021, a fost convocată de către Primarul municipiului Mediaş, prin 

intermediul Secretarului general, prin Dispoziția nr. 1051/20.10.2021 şi prin afişare pe site-ul Primăriei.  
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 26 octombrie 2021, pentru avizarea 

proiectelor de hotărâre supuse spre analiză şi aprobare, aflate pe ordinea de zi.  
- Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 20 octombrie 2021, s-a completat Proiectul ordinii 

de zi prin Dispoziția Primarului cu nr. 1065/25.10.2021 cu 8 puncte, după cum urmează: 
Pct. nr. 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi mun. Mediaș-Zona Cartier Aurel Vlaicu, Rețele de 
canalizare pluvială – Faza III”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de 
investiții „Anghel Saligny". 

Pct. nr. 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi mun. Mediaș-Zona Cartier Aurel Vlaicu, Rețele de 
canalizare pluvială – Faza IV”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de 
investiții „Anghel Saligny". 

Pct. nr. 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș Cartier 
Vitrometan – etapa 1”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții 
„Anghel Saligny". 

Pct. nr. 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș Cartier 
Vitrometan – etapa 2”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții 
„Anghel Saligny". 

Pct. nr. 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiții  „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici”, în vederea depunerii spre 
finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel Saligny". 

Pct. nr. 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi mun. Mediaș – Str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus”, în 
vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel Saligny” categoria de 
investiții: alimentare apă și  sisteme de canalizare. 

Pct. nr. 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiții   „Reabilitare străzi mun. Mediaș – Str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus”, în 
vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel Saligny”, categoria de 
investiții: drumuri publice. 
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Pct. nr. 40. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
Municipiului Mediaș care să facă parte din comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului 
pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Mediaș. 

- Fac precizarea că pe Ordinea de Zi avem 40 de 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 22.10.2021. 
- Sunt observaţii cu privire la acest proces - verbal? 
- Constat că nu. 
- Supun la vot procesul - verbal. 
- Start vot! 
- Fac precizarea că în timp ce făceam  precizările organizatorice, s-a conectat online și dl consilier 

local Radu George Stelian fiind prezenți un număr de 18 consilieri locali din numărul total de 21 consilieri 
locali în funcție. 

- Procesul - verbal a fost aprobat în unanimitate. (18 voturi ”pentru”) 
- Şedinţa va fi condusă de către domnul consilier local Boca Teofil. 
- Dau cuvântul domnului consilier.  
- Mulțumesc! 

Dl Boca T. 
- Mulțumesc doamna secretar general! 

Dl Boca T. 
- Așa cum a precizat și doamna secretar general, pe ordinea de zi avem 23 de puncte și 2 informări. 
- Supun la vot ordinea de zi astfel modificată. 
- Start vot! 

Dna secretar general 
- Ordinea de zi astfel modificată a fost aprobată în unanimitate. 

Dl Boca T. 
 - Mulțumesc! 

- 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 ? 
Dl Boca T. 

- Constat că  nu. De asemenea nu s-au înregistrat până la data ședinței întrebări sau interpelări de la 
cetățeni. 

-  Vom trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.  
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea  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 T. 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu 

Mihai) 
Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observații la acest punct? 
 - Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot! 
Dna Secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 2 abțineri (dna Suciu Anca –Maria și dl Preda 
Ionuț-Cătălin) 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe 
trimestrul III 2021. 
Dl  Boca T. 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu 

Mihai) 
Dl Boca T. 
 - 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 16 voturi „pentru” și 2 abțineri (dna Suciu Anca –Maria și dl Preda 
Ionuț-Cătălin) 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
 
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Sportiv „Gaz 

Metan” Mediaș. 
Dl Boca T. 
 -  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 T. 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
             - Start vot! 
Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren situat în 

Mediaș, str. Tomis fn, cuprins în domeniul public al municipiului Mediaș. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

Propuneri PNL-ului sunt: 
 
Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

PNL: - dl Sima Dan                         - membru;             dl  Radu George-Stelian     - supleant; 
PNL: - dl Brăteanu Iulian-Cosmin   - membru;            dl   Dobai Paul-Adrian        - supleant; 
PNL: - dl Mărginean Mircea-Ioan    - membru;            dl   Boca Teofil                   - supleant  

Dacă mai sunt alte propuneri? 
Constat că nu. 
Pentru comisia de contestații:  

PNL: - dna  Avrămescu Olimpia-Aurelia  - membru;   dl Toderici Marius-Ioan    - supleant; 
PNL: - dl Tulinschi Alexandru-Simion     - membru;    dl Tănase Vasile                - supleant; 
PNL: - dl Cotei Mihai-Gheorghe              - membru;     dl  Oprișor Ionuț-Bogdan  - supleant  

- Dacă celelelte partide au alte propuneri? 
Dl Preda Ionuț 

- USR PLUS nu are propuneri. 
Dl Boca T. 

- Dacă nu mai sunt alte propuneri, o rog pe dna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre.  
Dna secretar general 

- Dă citire proiectului de hotărâre. 
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Dl Boca T. 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot.  

Dna secretar general 
 - Fac precizarea că înainte de supunerea la  vot a proiectului de hotărâre, s-a conectat online și dl 
consilier local Macaveiu Mihai-Ion, prin urmare sunt 19 consilieri locali prezenți online. 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (19 consilieri locali prezenți). 
Dl Boca T. 
 - Mulțumesc doamna secretar general! 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în 

Mediaș str. Mihail Kogălniceanu nr.25, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

 
Propuneri PNL-ului sunt: 
Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

PNL: - dl  Sima Dan                                   - membru;                dl    Brăteanu Iulian-Cosmin - supleant; 
PNL: - dna Duma Silvia-Nicoleta               - membru;               dl    Popa Lucian-Vasile         - supleant; 
PNL: - dna Țichindelean Adriana Ștefania - membru;               dl    Mărginean Mircea-Ioan   - supleant  

- Dacă celelalte partide au propuneri? 
- Constat că nu. 
Pentru comisia de contestații:  

PNL: - dl Chiorean Iustin          - membru;                          dna Avrămescu Olimpia-Aurelia   - supleant; 
PNL: - dl Dobai Paul-Adrian     - membru;                         dl   Tulinschi Alexandru Simion     - supleant; 
PNL: - dl Boca Teofil                 - membru;                         dl Cotei Mihai Ghoerghe                - supleant  

- Celelalte partide au propuneri? 
- Constat că nu. 

Dl Boca T. 
 - Dacă nu, o rog pe dna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre.  
Dna secretar general 

- Dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl Boca T. 
 - Mulțumesc! 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot.  

Dna secretar general 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl Boca T. 
 - Mulțumesc doamna secretar general! 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în 

Mediaș str. Johannes Honterus nr. 40 ap. 1, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

 
Propuneri PNL-ului sunt: 

 
Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

PNL: - dl   Sima Dan                          - membru;     dl Tănase Vasile                                    - supleant; 
PNL: - dl  Toderici Marius-Ioan         - membru;    dna Țichindelean Adriana-Ștefania       - supleant; 
PNL: - dl Oprișor Ionuț Bogdan         - membru;     dna Duma Silvia-Nicoleta                     - supleant  

- Celelalte partide au propuneri? 
- Constat că nu. 
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Pentru comisia de contestații:  
PNL: - dl Brăteanu Iulian-Cosmin - membru;        dl Mărginean Mircea-Ioan                   - supleant; 
PNL: - dl Popa Lucian-Vasile        - membru;        dl  Chiorean Iustin                               - supleant; 
PNL: - dl Radu George Stelian      - membru;        dl   Dobai Paul-Adrian                         - supleant  

- Celelalte partide au propuneri? 
Dl Preda Ionuț 

- USR PLUS nu are propuneri. 
Dl BocaT. 

- Mulțumesc! 
- O rog pe dna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre.  

Dna secretar general 
- Dă citire proiectului de hotărâre. 

Dl Boca T. 
 - Mulțumesc dna secretar general! 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot.  

Dna secretar general 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl Boca T. 
 - Mulțumesc! 

 
7. Proiect de hotărâre aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil (teren), 

situat în Mediaș, Șos.Sibiului f.n., aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

 
Propuneri PNL-ului sunt: 
 
Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

PNL: - dl  Sima Dan                                 - membru;      dl Tulinschi Alexandru-Simion   - supleant; 
PNL: - dl  Boca Teofil                               - membru;     dl Cotei Mihai-Gheorghe             - supleant; 
PNL: - dna Avrămescu Olimpia-Aurelia  - membru;      dl Toderici Marius-Ioan               - supleant  

- Celelalte partide au propuneri? 
- Constat că nu. 

 
Pentru comisia de contestații:  

PNL: - dl Oprișor Ionuț-Bogdan                  - membru;     dna Duma Silvia-Nicoleta         - supleant; 
PNL: - dl Tănase Vasile                              - membru;     dl  Brăteanu Iulian-Cosmin        - supleant; 
PNL: - dna Țichindelean Adriana-Ștefania  - membru;    dl Popa Lucian-Vasile                  - supleant  

- Celelalte partide au propuneri? 
- Constat că nu. 

Dl BocaT. 
- O rog pe dna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre.  

Dna secretar general 
- Dă citire proiectului de hotărâre. 

Dl Boca T. 
- Mulțumesc! 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot.  

Dna secretar general 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl Boca T. 
 - Mulțumesc! 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile, situate în 
Municipiul Mediaș, str. Cuza Vodă, nr. 2-2A. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Dacă nu sunt,  supun aprobării proiectul de hotărâre.  
             - Start vot. 
Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată cu în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 

9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil cuprins în inventarul 
domeniului privat al municipiului Mediaș din „locuință” în „locuință de serviciu” și repartizarea 
acestuia. 
Dl BocaT. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu Mihai-Ion)   
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 la HCL Mediaș nr.270/2021 privind atestarea 

apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș a unor imobile situate în municipiului Mediaș. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
 
11. Proiect de hotărâre privind  modificarea art.5 la HCL Mediaș nr.202/2021. 

Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
             Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” 1 abținere (dl Macaveiu Mihai) 

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată cu 17  voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Macaveiu Mihai-Ion și dna 
Suciu Anca-Maria) 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
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12. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare, pe o perioadă nedeterminată, a 

destinației imobilului (construcție și teren) situat în Municipiul Mediaș, str. Stadionului nr.7, aflat în 
domeniul public al Municipiului Mediaș, identificat în CF nr.998 Mediaș nr. top. 3153, 3154 cu 
suprafața de teren de 2311 mp, aflat în administarea Grădiniței cu program prelungit ”Rază de 
Soare” Mediaș, din imobil destinat bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ 
preuniversitar de stat în spații de utilitate publică. 
Dl Boca T. 
 -  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 T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
 
13. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în 

regim de închiriere. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
 

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere  pentru locuințele 
ANL  situate în Municipiul Mediaş. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
 

 15. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unor cereri de schimbare a locuinței pentru tineri 
construite prin Agenția Națională pentru Locuințe  
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă  nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
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Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
 

 16. Proiect de hotărâre privind  completarea anexei nr. 1 la HCL Mediaş nr. 185/2021 privind 
aprobarea Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul 
aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau  vor împlini 50 de ani de căsătorie în  cursul anului 2021. 
Dl Boca T. 
 -  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 T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 

 17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în  
Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani în perioada 
01.07.2021 – 31.12.2021. 
Dl Boca T. 
 -  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 T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
 
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - 
economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe 
strada Dealul Cucului, municipiul Mediaș”.  
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată 18 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu Mihai-Ion). 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
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 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Studiu de Fezabilitate și  a 
indicatorilor tehnico – economici  pentru obiectivului de investiții „Modernizare zona agrement și loc 
de joacă – zona Greweln”. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu 

Mihai) 
Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Municipiul Mediaș - str. Valea Adâncă inclusiv pod 
peste Valea Moșnei", în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții 
„Anghel Saligny". 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții „Canalizare pluvială Șoseaua Sibiului”, în vederea depunerii spre 
finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel Saligny". 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată  în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții   „Reabilitare strada Gheorghe Pop de Băsești", în vederea depunerii 
spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel Saligny”, categoria de investiții 
drumuri publice. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil.  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.  
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Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată  în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții   „Reabilitare strada Gheorghe Pop de Băsești ", în vederea depunerii 
spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel Saligny", categoria de investiții  
sisteme de canalizare. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții   „Reabilitare străzi municipiul Mediaș-zona Cartier Aurel Vlaicu – 
etapa I str. Prot. I. Moldovan, Petru Maior, Trandafirilor, Octavian Fodor, Vlad Țepeș, M.D.Roman, 
Intrarea Aviaței, A. Vlaicu-parțial", în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului 
național de investiții „Anghel Saligny". 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
25. Proiect de hotărâre privind schimbarea, pentru o perioadă de 10 ani, a destinației 

imobilului situat în Municipiul Mediaș, str. Avram Iancu nr.12, din spațiu de învățământ în spațiu 
destinat activităților de utilitate publică ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, 
Poliția Locală și Biblioteca Municipală. 
Dl Boca T. 
 -  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 T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
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26. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.369/2020 privind propunerea de 

schimbare, pe o perioadă nedeterminată, a destinației imobilului reprezentând construcție și teren, 
situat în Municipiul Mediaș, str. Angărul de Sus fn., din imobil cu destinația de spațiu de învățământ, 
aparținând Colegiului ,,Școala Națională de Gaz” Mediaș,identificată prin CF nr. 113055, nr. top. 
4131/2, teren curți-construcții în suprafață de 1184 mp, respectiv în CF nr. 113056, nr. top. 4131/3 
teren curți-construcții în suprafață de 875 mp, în zonă verde și de agrement, alocat unei instituții 
publice, în vederea desfășurării activității specifice. 
Dl Boca T. 
 -  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 T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.  
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
 
27. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.61/2017, privind propunerea schimbării 

destinației unor imobile situate administrativ pe teritoriul administrativ al orașului Avrig, Poiana 
Neamțului, din spații cu destinație de bază material a unităților de învățământ în zonă de agrement, 
turism, activități recreativ-distractive și alimentație publică, pe o perioadă nedeterminată. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil.  
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și a abținere (dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.  

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț-Cătălin) 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza de Proiect Tehnic și a 

indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și extindere 
Compartiment Primire Urgențe (CPU)” în cadrul Spitalului Municipal Mediaș. 
Dl Boca T. 
 -  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 T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată 18 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dna 
Avrămescu Olimpia-Aurelia)  
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
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29. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea  raportului 

privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ ”Construire locuințe, împrejmuire, 
racorduri rețele edilitare și introducere intravilan” str. Moșnei fn. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.  
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
 
30. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea 

publicului în elaborarea PUD ” Construire spălătorie auto self service” str. Titus Andronic fn. și 
aprobarea documentației de urbanism. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă  nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
 
31. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local 

Mediaș. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

- Vă rog să faceți propuneri. 
Dl Sima Dan 

- Grupul consilierilor PNL îl propune pe dl Mihai Cotei ca președinte pentru ședințele Consiliului 
Local, respectiv supleant  pe dl Marius Toderici. 
Dl Boca T. 
 - Mulțumesc! 
 - Sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă  nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
32. Proiect de hotărâre privind  atribuirea denumirii de Strada Bujorului. 

Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil.  
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil.  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.  
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Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții   „Reabilitare străzi mun. Mediaș-Zona Cartier Aurel Vlaicu, Rețele de 
canalizare pluvială – Faza III”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de 
investiții „Anghel Saligny". 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc doamna secretar-general! 
 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții   „Reabilitare străzi mun. Mediaș-Zona Cartier Aurel Vlaicu, Rețele de 
canalizare pluvială – Faza IV”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de 
investiții „Anghel Saligny". 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
 
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții   „Reabilitare rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș Cartier 
Vitrometan – etapa 1”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de 
investiții „Anghel Saligny". 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
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36. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții   „Reabilitare rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș Cartier 
Vitrometan – etapa 2”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de 
investiții „Anghel Saligny". 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă  nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc! 
 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici”, în vederea 
depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel Saligny". 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă  nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții   „Reabilitare străzi mun. Mediaș – Str. Câmpul de Jos și Câmpul de 
Sus”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel 
Saligny” categoria de investiții: alimentare apă și  sisteme de canalizare. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă  nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții   „Reabilitare străzi mun. Mediaș – Str. Câmpul de Jos și Câmpul de 
Sus”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel 
Saligny”, categoria de investiții: drumuri publice. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil.  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.  
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Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
40. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 

Mediaș care să facă parte din comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru 
ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Mediaș. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

- Am să vă rog să faceți propuneri. 
Dna Suciu Anca 

- Bună ziua! 
 - Eu am propus pe comisii, nu știu dacă toată lumea va fi de acord, ca fiecare unde este membru în 
Consiliul de Administrație să fie și în comisia aceea de evaluare, sau să asiste, sau ce se va întâmpla în 
comisia aceea. Pentru că, în principiu cam fiecare ne cunoaștem directorii și cam fiecare știm ce am vrea să îi 
întrebăm sau cam ce așteptări avem fiecare de la directorii la care suntem noi în Consiliile de Administrație. 
 - Dacă sunteți de acord, eu așa aș vedea situația. 
 - Mulțumesc! 
Dl Sima Dan 

- Noi avem propuneri, grupul consilierilor PNL avem propuneri pentru fiecare, pentru toate 
comisiile. 
Dna secretar general 

- Dacă aveți propuneri, cei de la PNL, vă rog să le dați citire pentru fiecare școală cu numele și după 
aceea vedem ce alte propuneri se mai înregistrează. 
Dl Sima Dan 

- Liceul Teoretic „Stephan Ludwig Roth” DOBAI PAUL-ADRIAN; Liceul Teoretic „Axente Sever” 
TĂNASE VASILE; Colegiul  Școala Națională de Gaz - PASC VIOREL; Colegiu Tehnic Mediensis- 
RADU GEORGE-STELIAN; Liceul Tehnologic Automecanica - COTEI MIHAI-GHEORGHE; Şcoala 
gimnazială „Mihai Eminescu” - TODERICI MARIUS-IOAN; Şcoala gimnazială „George Popa” - BOCA 
TEOFIL; Şcoala gimnazială „Cireşarii” - OPRIȘOR IONUȚ-BOGDAN; Şcoala gimnazială nr. 4 - DUMA 
SILVIA-NICOLETA; Şcoala gimnazială nr.7 -  AVRĂMESCU OLIMPIA-AURELIA; Şcoala gimnazială 
„Constantin Ioan Motaş” - BRĂTEANU IULIAN-COSMIN; Şcoala gimnazială „Hermann Oberth” - 
MĂRGINEAN MIRCEA-IOAN; Şcoala gimnazială „ Bathory Istvan” - OROSZ CSABA; Grădiniţa  cu 
program prelungit „Dumbrava Minunată” - TODERICI MARIUS-IOAN; Grădiniţa  cu program prelungit 
„Micul Prinţ” - AVRĂMESCU OLIMPIA-AURELIA; Grădiniţa  cu program prelungit „Pinocchio”- 
ȚICHINDELEAN ADRIANA-ȘTEFANIA; Grădiniţa  cu program prelungit nr. 12 - DUMA SILVIA-
NICOLETA; Grădiniţa cu program prelungit „Piticot” (nr.13) - TULINSCHI ALEXANDRU-SIMION; 
Grădiniţa cu program prelungit „Rază de soare”- POPA LUCIAN-VASILE; Grădiniţa cu program prelungit 
„Bucuria Copiilor” - ȚICHINDELEAN ADRIANA-ȘTEFANIA. 
Dl Boca T. 

- Deci am auzit propunerile PNL-ului. 
- Dacă sunt și alte propuneri? 

Dl Macaveiu M. 
- Eu am o întrebare. 
- Am înțeles că doar câte un membru propunem, da, pe fiecare comisie? 

Dna secretar general 
- Așa este Ordinul de ministru. Prevede că trebuie desemnat un singur reprezentant al 

consiliului local. 
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Dl Macaveiu M. 
 - Din moment ce am văzut că PNL are propuneri în toate comisiile, noi nu avem nicio 
propunere. Așa numai ca să pierdem timpul cu un vot fără, nu are rost. 
 - Mulțumesc! 
 - Ar fi fost fairplay să ni le împărțim, oarecum. Nu știu, avem și noi 1,5 % sau cât aveam 
măcar prindeam și noi o școală, dar mulțumim oricum, poate altă dată. 
Dl Preda I. 

- Am și eu o întrebare, dacă se poate. 
 - Ce se întâmplă dacă propunem și noi, se supune la vot? 
Dna secretar general 
 - Da. 
Dl Macaveiu M. 

- Se supune la vot și ia ghici câte voturi primiți? 
Dl Preda I. 
 - Nu avem propunere. 
Dl Macaveiu M. 
 - Asta zic și eu, ce să pierdem timpul? nu are sens. 
DL Boca T. 

- Mai sunt și alte propuneri? 
Dna secretar general 
 - Fiind înregistrată o singură propunere, am să dau citire proiectului de hotărâre. 
Dl Macaveiu M. 

- Am votat deja, nu mai dați citire.  
- Baftă la examen directorilor sau viitorilor directori! 

Dl Boca T. 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată 17 voturi „pentru”,  1 consilier local nu participă la vot și 1 vot 
”împotrivă” 

- Mulțumesc! 
 
- Proiectul de hotărâre a fost adoptat prin exprimarea voturilor secrete. 
 

Dl Boca T. 
- Mulțumesc dna secretar general! 
- Dacă mai sunt alte intervenții, 
- Dacă nu sunt,  declar ședința închisă vă mulțumesc pentru participare!. 
 

                                    Şedinţa s-a încheiat la ora 1715 
 
 
 
 
      Preşedinte de şedinţă,                                                             Secretar general,                                                  
               Boca Teofil                                                                    Petruțiu Marina Simona 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit :  Mărginean Dorina    


