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Nr. 13815/ 29.07.2021 
 

 Minuta şedinţei ordinare din data de 28.07.2021 a Consiliului Local Mediaş 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş a fost convocat pentru şedinţa ordinară, din data de 28 
iulie 2021 prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 883/21.07.2021. 
 Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 
883/21.07.2021, Dispoziție care a fost transmisă doamnelor şi domnilor consilieri în data de 21.07.2021. 

- Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 21.07.2021, s-a completat proiectul 
ordinii de zi prin Dispoziția Primarului cu nr. 886/26.07.2021 cu 2 puncte astfel:  

Pct. 23. Proiect de hotărâre privind solicitarea Asociației „Clubul Sportiv Romgaz Mediaș – 
Tenis de Masă”, cu sediul în Mediaș str. Gravorilor nr. 6, de renunțare la dreptul de proprietate 
asupra imobilului (construcție) situat în Mediaș str. Gravorilor nr. 6 și  

Pct. 24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  documentației de urbanism PUZ 
„Dezmembrare imobil (în mai mult de patru parcele) în vederea construirii de locuințe” str.Iuliu 
Maniu fn. 

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 27.07.2021, fiind avizate 
proiectele de  hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  

Din numărul total de 21 consilieri  în funcţie, participă la şedinţă online 18 consilieri locali.  
Lipsesc: dna Suciu Anca-Maria, dl Macaveiu Mihai-Ion și dl Preda Ionuț-Cătălin. 
În timp ce doamna secretar-general face precizările organizatorice, se conectează online și domnii 

consilieri locali Macaveiu Mihai Ion și Preda Ionuț Cătălin, fiind prezenți online un număr de 20 consilieri 
locali din numărul total de 21. 
 Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 19.07.2021 a fost aprobat în unanimitate – 
20 consilieri locali prezenți, din numărul total de 21.  
 Ordinea de zi, astfel modificată, a fost aprobată în unanimitate - 20 consilieri locali prezenți din 
numărul total de 21 de consilieri locali în funcție. 
 După aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare, se conectează online și dna consilier local Suciu 
Anca-Maria fiind prezenți un număr de 21 consilieri locali din numărul total de 21. 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.199/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare a 
Municipiului Mediaş pe trimestrul II 2021. (adoptată cu un număr de 18 voturi „pentru” și 3 abțineri – 
dl Crișan Sergiu Călin , dl Preda Ionuț-Cătălin și dl Bordi Lucian, din numărul total de 21 consilieri locali 
în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 200/2021 privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei 
nr. 2 la HCL nr. 431/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș și din serviciile publice 
din subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș. (adoptată cu un număr de 20 voturi pentru și 1 
consilier local nu participă la vot-dna Duma Silvia-Nicoleta, din numărul total de 21 consilieri locali în 
funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.201/2021 privind acordarea unui sprijin financiar de la 
bugetul local al municipiului Mediaș cultelor religioase. (adoptată cu un număr de 21 voturi „pentru”  
din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.202/2021 privind valorificarea prin licitație publică a 
unui imobil (construcție+cotă teren aferent), situat în Mediaș, str. Gheorghe Doja nr. 35 ap. 4, aflat în 
domeniul privat al Municipiului Mediaș. (adoptată cu un număr de 16 voturi „pentru” și 5 abțineri – dl 
Macaveiu Mihai-Ion, dna Suciu Anca-Maria, dl Bordi Lucian, dl Crișan Sergiu- Călin și dl Preda Ionuț-
Cătălin din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 
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• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.203/2021 privind valorificarea prin licitație publică a 
unui teren intravilan în suprafață de 568 mp., situat în Mediaș, str. Râșnov fn, aflat în domeniul privat al 
Municipiului Mediaș. (adoptată cu un număr de 18 voturi „pentru”- dl Toderici Marius-Ioan vot 
nominal,  și 3 abțineri – dl Macaveiu Mihai-Ion, dna Suciu Anca-Maria, dl Bordi Lucian, din numărul 
total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.204/2021 privind aprobarea închirierii prin licitație 
publică a spațiului situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 7 ap. 7, aflat în domeniul privat al municipiului 
Mediaș. (adoptată cu un număr de 21 voturi „pentru” din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.205/2021 privind includerea în domeniul public al 
municipiului Mediaş a unei achiziții intracomunitare finalizate, în cadrul proiectului „Modernizarea, 
reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric din municipiul Mediaș”. (adoptată cu un 
număr de 20 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot- dl Tulinschi Alexandru-Simion, din 
numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.206/2021 privind includerea în domeniul public al 
municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizare și modificarea contractului de administrare nr. 
10.389/2005 încheiat cu Spitalul Municipal Mediaș. (adoptată cu un număr de 20 voturi „pentru” și 1 
consilier local nu participă la vot – dna Duma Silvia-Nicoleta, din numărul total de 21 consilieri locali în 
funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.207/2021 privind prelungirea duratei unor contracte de 
închiriere  pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe,  situate în 
Municipiul Mediaş. (adoptată cu un număr de 21 voturi „pentru”,  din numărul total de 21 consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.208/2021 privind completarea HCL nr. 368/2020 și a 
HCL nr. 51/2021, privind vânzarea unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995. 
(adoptată cu un număr de 18 voturi „pentru” și 3 abțineri –dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Bordi Lucian și 
dna Suciu Anca-Maria, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.209/2021 privind trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, 
precum și, modificarea și completarea 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 un număr de 21 voturi „pentru” din numărul total de 21 consilieri locali în 
funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.210/2021 privind schimbarea destinației imobilului 
situat administrativ în Mediaș str. Traian Vuia nr.1 și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul 
privat al Municipiului Mediaș. (adoptată cu un număr de 18 voturi „pentru” și 3 abțineri – dl Macaveiu 
Mihai-Ion, dl Bordi Lucian și dna Suciu Anca-Maria, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.211/2021 privind actualizarea componenței comisiei de 
evaluare a activității managerului Spitalului Municipal Mediaș, aprobată prin HCL nr. 174/2019. (adoptată 
cu un număr de 19 voturi „pentru” și 2 consilieri locali nu participă la vot – dna Avrămescu Olimpia-
Aurelia și dna Duma Silvia-Nicoleta, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.212/2021 privind atestarea calității de administrator de 
condominii. (adoptată cu un număr de 21 voturi „pentru”,  din numărul total de 21 consilieri locali în 
funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.213/2021 privind actualizarea  Devizului general  și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Locuințe sociale colective, inclusiv utilități 
și amenajări exterioare”. (adoptată cu un număr de 16 voturi „pentru” și 5 abțineri - dl Macaveiu Mihai-
Ion, dl Bordi Lucian, dna Suciu Anca-Maria, dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda Ionuț-Cătălin, din numărul 
total de 21consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.214/2021 privind actualizarea  Devizului general  și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare loc de joacă Strada Baia de 
Nisip”. (adoptată cu un număr de 16 voturi „pentru” și 5 abțineri - dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Bordi 
Lucian, dna Suciu Anca-Maria, dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda Ionuț-Cătălin , din numărul total de 
21consilieri locali în funcție). 
 



3 
 

 
 
 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.215/2021 privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 
331/2020 privind aprobarea proiectului „Construcție locuințe sociale colective inclusiv utilități și 
amenajări exterioare loc de joacă str. Baia de Nisip” cod SMIS 137985 și a cheltuielilor legate de proiect. 
(adoptată cu un număr de 16 voturi „pentru” și 5 abțineri - dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Bordi Lucian, dna 
Suciu Anca-Maria, dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda Ionuț-Cătălin , din numărul total de 21consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.216/2021 privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 
296/2020 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighișul Nou” cod 
SMIS 136835 și a cheltuielilor legate de proiect. (adoptată cu un număr de 18 voturi „pentru” și 3 
abțineri - dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Bordi Lucian și dna Suciu Anca-Maria, , din numărul total de 
21consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.217/2021 privind aprobarea regulamentelor Direcției 
Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relația cu ONG referitoare la Sala 
Traube, Muzeul Municipal Mediaș, Casa Memorială St. L. Roth, Turnul Forkecsh, Turnul Rotarilor, 
Turnul Pietrarilor, Biblioteca Municipală „St.L.Roth“ Mediaș și Centrul de Informare Turistică. (adoptată 
cu un număr de 21 voturi „pentru” din numărul total de 21consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.218/2021 privind aprobarea prelungirii duratei 
contractului de închiriere încheiat între Municipiul Mediaș și Asociația Teatrul Popular Mediaș. (adoptată 
cu un număr de 21 voturi „pentru”, din numărul total de 21consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.219/2021 privind  închirierea prin licitaţie publică a 
unui spațiu cu altă destinație decât cea de locuință aparținând domeniului public al municipiului Mediaș și 
gestionat de Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relația cu 
ONG. (adoptată cu un număr de 21 voturi „pentru”, din numărul total de 21consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.220/2021 privind desemnarea președintelui pentru 
ședințele Consiliului Local Mediaș. (adoptată cu un număr de 20 voturi „pentru” și 1 abținere - dna 
Suciu Anca-Maria, din numărul total de 21consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.221/2021 privind solicitarea Asociației „Clubul Sportiv 
Romgaz Mediaș – Tenis de Masă”, cu sediul în Mediaș str. Gravorilor nr. 6, de renunțare la dreptul de 
proprietate asupra imobilului (construcție) situat în Mediaș str. Gravorilor nr. 6. (adoptată cu un număr de 
20 voturi „pentru” și 1 abținere - dl Bordi Lucian, din numărul total de 21consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.222/2021 privind  aprobarea  documentației de 
urbanism PUZ „Dezmembrare imobil (în mai mult de patru parcele) în vederea construirii de locuințe” 
str.Iuliu Maniu fn. (adoptată cu un număr de 21 voturi „pentru”, din numărul total de 21consilieri locali 
în funcție). 

 
 
     Preşedinte de şedinţă,                                                Secretar general, 

                   Boca Teofil                                                                            Petruţiu Marina – Simona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ex. 
MD/MD 


