
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 7337/ 15.04.2021 
 

 Minuta şedinţei extraordinare din data de 14.04.2021 a Consiliului Local Mediaş 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş a fost convocat pentru şedinţa extraordinară,  din data de 
14 aprilie 2021 prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr.673/09.04.2021. 
 Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 
673/09.04.2021, Dispoziție care a fost transmisă doamnelor şi domnilor consilieri în data de 09.04.2021. 

 - Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 09.04.2021,  s-a suplimentat ordinea de zi prin 
Dispoziția Primarului cu nr. 681/13.04.2021 cu 1 punct, astfel: 

Pct. nr.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unor servicii specializate de 
consultanță, asistență și reprezentare juridică.  
  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 13.04.2021 respectiv 
14.04.2021, 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 Macaveiu Mihai-Ion. 

 În timp ce doamna secretar general face precizările organizatorice, se conectează pe platforma 
online și dl consilier local Macaveiu Mihai-Ion, fiind prezenți un număr de 21 consilieri locali din numărul 
total de 21 de consilieri locali în funcție.  
 Procesul-verbal al şedinţei extraordinare, convocată de îndată, din data de 06.04.2021 a fost 
aprobat în unanimitate – 21 consilieri locali prezenți online, din numărul total de 21 de consilieri locali 
în funcție.  

Ordinea de zi astfel modificată a fost aprobată în unanimitate – 21 consilieri locali prezenţi 
online. 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 104/2021 privind aprobarea bugetului local, a bugetului 
fondurilor externe nerambursabile și bugetele 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. (adoptată cu 16 voturi „pentru” și 5 abțineri,  din numărul 
total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 105/2021 privind soluționarea plângerii prealabile 
formulată de Asociația de Locatari str. Sinaia nr. 7 bl. 4. (adoptată cu 17 voturi „pentru”, 1 vot 
împotrivă și 3 abțineri,  din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.106/2021 privind aprobarea contractării unor servicii 
specializate de consultanță, asistență și reprezentare juridică.(adoptată cu 16 voturi „pentru”, 3 voturi 
”împotrivă” și 2 abțineri, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 
 
 
 
    Preşedinte de şedinţă,                                                Secretar general, 
    Cotei Mihai Gheorghe                                                                      Petruţiu Marina – Simona 
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