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 Minuta şedinţei ordinare din data de 29.09.2021 a Consiliului Local Mediaş 

 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş a fost convocat pentru şedinţa ordinară, din data de 29 
septembrie 2021 prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 1011/22.09.2021.  

Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 
1011/22.09.2021, Dispoziție care a fost transmisă doamnelor şi domnilor consilieri în data de 22.09.2021. 
 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 28.09.2021 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 Mărginean Mircea-Ioan. 
Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 22 septembrie 2021, s-a completat Proiectul ordinii 

de zi prin Dispoziția Primarului cu nr. 1014/27.09.2021 cu 2 puncte, astfel: 
Pct. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Credit pentru acordarea  unei 

finanțări rambursabile externe, în valoare de până la 38.000.000 lei, de către Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, a Contractului de Garanție și a Contractului de Modificare și reafirmare a 
Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei. 

Pct. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropiere a unui imobil 
situat în Municipiul Mediaș str. Foișorului fn – proprietate privată, afectat de coridorul de expropriere al 
lucrărilor de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție ”Proiect regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”. 
 Ordinea de zi astfel modificată, a fost aprobată în unanimitate cu 20 voturi ”pentru”, din 
numărul total de 21 de consilieri locali în funcție. 
 Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 24.09.2021 a fost aprobat în unanimitate – 
20 consilieri locali, din numărul total de 21 de consilieri locali în funcție.  

După adoptarea HCL nr. 265 - privind includerea unor bunuri în domeniul public al municipiului 
Mediaș, precum și modificarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a Contractului 
de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 16621/2007, se 
conectează online și domnul consilier local Mărginean Mircea-Ioan, fiind prezenți online un număr de 
21 consilieri locali, din totalul de 21 consilieri locali în funcție. 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

•  Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 263/2021 privind validarea Dispoziției nr. 
977/20.09.2021 (adoptată cu 20 voturi „pentru”,  din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 264/2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2021 la S.C. Piaţa Prim – Com S.A. (adoptată cu 17 voturi „pentru” și 3 abțineri – 
dl Draga Gheorghe, dna Suciu Anca –Maria și dl Macaveiu Mihai-Ion, din numărul total de 21 consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.265/2021 privind includerea unor bunuri în domeniul 
public al municipiului Mediaș, precum și modificarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte 
integrantă a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 
16621/2007. (adoptată cu  19 voturi „pentru” și 1 abținere – dl Macaveiu Mihai-Ion, din numărul total 
de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.266/2021 privind includerea în domeniul public al 
municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție și completarea Listei Bunurilor de Retur - anexă care 
face parte integrantă a ”Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire 
directă nr.1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată 2015”. (adoptată cu  21 voturi „pentru”,  din 
numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 
 
 



 
• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.267/2021 privind includerea în domeniul public al 

municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție finalizat, ”Instalație termică pentru imobilul de pe str. 
Unirii nr. 8 (fosta autogară)”, (adoptată cu  19 voturi „pentru” și 2 abțineri – dl Crișan Sergiu-Călin și 
Preda Ionuț -Cătălin,  din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.268/2021 privind aprobarea închirierii prin licitație 
publică a unor terenuri situate în Mediaș, str. Otto Kromberg, cuprinse în domeniul public al municipiului 
Mediaș. (adoptată cu  21 voturi „pentru”,  din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.269/2021 privind prelungirea duratei unor contracte de 
închiriere pentru locuințe ANL situate în municipiul Mediaş. (adoptată cu  21 voturi „pentru”,  din 
numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.270/2021 privind atestarea apartenenței la domeniul 
privat al municipiului Mediaș a unui imobil situat în intravilanul municipiului Mediaș (adoptată cu  21 
voturi „pentru”,  din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.271/2021 privind aprobarea documentației de alipire a 
unor imobile, situate în Municipiul Mediaș, str. Luceafărului, nr. 36. (adoptată cu  17 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). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.272/2021 privind punerea la dispoziția proiectului 
”Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor- etapa II” dezvoltat de către Administrația 
Națională ”Apele Române”, a unor suprafețe de teren situate în Municipiul Mediaș, pentru construcția 
noilor investiții aferente acestuia. (adoptată cu  21 voturi „pentru”,  din numărul total de 21 consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.273/2021 privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
la cumpărarea apartamentului nr. 2A (construcție+cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ 
în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 19 ap. 2A, (adoptată cu  21 voturi „pentru”,  din numărul total de 21 
consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.274/2021 privind aprobarea recoltării volumului de 
produse lemnoase accidentale I, din fondul forestier proprietate publică a Mun. Mediaș, (adoptată cu  21 
voturi „pentru”,  din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.275/2021 privind acordul pentru efectuarea lucrărilor 
necesare asigurării unui acces auto și pietonal la imobilele situate în Mediaș str. Moșnei fn, identificate în 
CF nr. 114229 Mediaș și CF nr. 114230 Mediaș (adoptată cu  21 voturi „pentru”,  din numărul total de 
21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.276/2021 privind asocierea Municipiului Medias prin 
Consiliul Local Mediaș cu unități administrativ teritoriale limitrofe în vederea constituirii unei Asociații 
de Dezvoltare Intercomunitară- Zonă Metropolitană. (adoptată cu  21 voturi „pentru”,  din numărul total 
de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.277/2021 privind atribuirea unui număr de 8 autorizații 
taxi pentru autovehicule hibrid, către transportatorii autorizați participanți la procedura de atribuire în 
gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi pentru autovehicule hibrid/electrice. (adoptată 
cu  21 voturi „pentru”,  din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.278/2021 privind aprobarea programului pilot în 
Municipiul Mediaș în vederea implementării instrumentului economic ”plătește pentru cât arunci” la 
nivelul tuturor UAT-urilor  membre ADI ECONORD SIBIU. (adoptată cu  17 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). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.279/2021 privind însușirea raportului privind implicarea 
și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire spălătorie auto self service” str. Brateiului fn. și 
aprobarea documentației de urbanism. (adoptată cu 21 voturi „pentru”,  din numărul total de 21 consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.280/2021 privind aprobarea documentației de urbanism 
PUD „Construire imobil locuință și servicii, împrejmuire” Șos. Sibiului fn.(adoptată cu  21 voturi 
„pentru”,  din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.281/2021 privind aprobarea documentației de urbanism 
PUZ „Parcelare, construire locuințe individuale și cuplate, amenajări exterioare, racorduri și branșamente 
utilități” Str. Plopului fn. (adoptată cu  21 voturi „pentru”,  din numărul total de 21 consilieri locali în 
funcție). 
 
 
 



 
• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.282/2021 privind însușirea raportului privind implicarea 

și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire locuință unifamilială, împrejmuire și branșamente 
utilități” str. Plopului fn. și aprobarea documentației de urbanism. (adoptată cu  21 voturi „pentru”,  din 
numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.283/2021 privind însușirea raportului privind implicarea 
și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire locuință unifamilială, împrejmuire și branșamente 
utilități” str. Plopului fn. și aprobarea documentației de urbanism. (adoptată cu  21 voturi „pentru”,  din 
numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.284/2021 privind aprobarea Contractului de Credit 
pentru acordarea  unei finanțări rambursabile externe, în valoare de până la 38.000.000 lei, de către Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a Contractului de Garanție și a Contractului de Modificare 
și reafirmare a Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei. (adoptată cu  16 voturi 
„pentru” și 5 abțineri – dl Draga Gheorghe,  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). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.285/2021 privind aprobarea declanșării procedurii de 
expropiere a unui imobil situat în Municipiul Mediaș str. Foișorului fn – proprietate privată, afectat de 
coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție 
”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și 
Dumbrăveni, județul Sibiu”. (adoptată cu  16 voturi „pentru” și 5 abțineri-dl Draga Gheorghe,  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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