
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 10507/ 07.06.2021 
 

 Minuta şedinţei extraordinare din data de 04.06.2021 a Consiliului Local Mediaş 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş a fost convocat pentru şedinţa extraordinară,  din data de 
04 iunie 2021 prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 776/31.05.2021. 
 Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 
776/31.05.2021, Dispoziție care a fost transmisă doamnelor şi domnilor consilieri în data de 31.05.2021. 
 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 02.06.2021, 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 Bordi Lucian. 

 Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 27.05.2021 a fost aprobat în unanimitate – 20 
consilieri locali prezenți online, din numărul total de 21 de consilieri locali în funcție.  
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate – 20 consilieri locali prezenţi online. 

După adoptarea HCL nr. 170, privind organizarea concursului între asociațiile de 
proprietari/locatari sub genericul ,,Impreună facem MEDIAȘUL mai frumos”, care se va desfășura 
în perioada iunie –iulie 2021 și aprobarea de alocare de fonduri în vederea premierii asociațiilor de 
proprietari/locatari, participante, se conectează online și dl consilier local Bordi Lucian, fiind prezenți 
un număr de 21 consilieri locali din numărul total de 21 de consilieri locali în funcție.  
 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 170/2021 privind organizarea concursului între 
asociațiile de proprietari/locatari sub genericul ,,Impreună facem MEDIAȘUL mai frumos” ,care se va 
desfășura în perioada iunie –iulie 2021 și aprobarea de alocare de fonduri în vederea premierii asociațiilor 
de proprietari/locatari, participante. (adoptată cu 20 voturi „pentru”,  din numărul total de 21 consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 171/2021 privind modificarea Statului de Funcții al 
Direcției de Asistență Socială Mediaș. (adoptată cu 21 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.172/2021 privind aprobarea documentației de urbanism 
și însușirea  raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ” Construire spațiu 
administrativ, hală servicii, branșamente, platformă rutieră, acces, firmă luminoasă, împrejmuire” str. 
Câmpul de Jos fn.(adoptată cu  21 voturi „pentru”,  din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 
 
 
    Preşedinte de şedinţă,                                                Secretar general, 
       Boca Teofil                                                                                         Petruţiu Marina – Simona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ex. 
MD/MD 


