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Nr. 12037/ 29.06.2021 
 

 Minuta şedinţei ordinare din data de 28.06.2021 a Consiliului Local Mediaş 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş a fost convocat pentru şedinţa ordinară, din data de 28 
iunie 2021 prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 812/22.06.2021. 
 Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 
812/22.06.2021, Dispoziție care a fost transmisă doamnelor şi domnilor consilieri în data de 22.06.2021. 

- Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 22.06.2021, s-a completat proiectul 
ordinii de zi prin Dispoziția Primarului cu nr. 822/25.06.2021, cu 1 punct și 1 informare astfel: 

Pct. nr. 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Mediaș nr. 6/2013 - 
”privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş a imobilului situat 
administrativ în Mediaş Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17 - pavilioanele S+S2”, cu 
modificările și completările ulterioare și 
 - Adresa nr. 11988/28.06.2021 a Direcției Economice privind răspunsul către Asociația 
pentru Protecția Drepturilor Copiilor și Tinerilor cu Dizabilități Mediaș. 

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 28.06.2021, fiind avizate 
proiectele de  hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  

Din numărul total de 20 consilieri  în funcţie, participă la şedinţă 16 consilieri locali.  
Lipsesc: dna Suciu Anca-Maria, dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Crișan Sergiu-Călin și dl Tănase 

Vasile. 
 Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 22.06.2021 a fost aprobat în unanimitate – 
16 consilieri locali prezenți, din numărul total de 20.  
 Ordinea de zi, astfel modificată, a fost aprobată în unanimitate - 16 consilieri locali prezenți din 
numărul total de 20 de consilieri locali în funcție. 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.178/2021 privind modificarea organigramei și a statului 
de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș. (adoptată cu un număr de 16 
voturi „pentru”, din numărul total de 20 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 179/2021 privind completarea anexei la H.C.L. Mediaș 
nr. 371/2020 - privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2021 la S.C PIAȚA PRIM - COM S.A 
Mediaș. (adoptată cu un număr de 16 voturi, din numărul total de 20 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.180/2021 privind soluționarea cererilor depuse de către 
SC Automecanica SA referitoare la acordul de principiu pentru acordarea ajutorului de stat regional pentru 
sprijinirea investițiilor inițiale în parcul industrial din Mediaș. (adoptată cu un număr de 15 voturi 
„pentru”  și 1 consilier local nu participă la vot – dl Cotei Mihai-Gheorghe) din numărul total de 20 
consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.181/2021 privind trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului Mediaș a unui bun, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestuia. 
(adoptată cu un număr de 16 voturi „pentru” din numărul total de 20 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.182/2021 privind îndreptarea erorii materiale survenite 
în conținutul art. 1 și art. 2 din HCL Mediaș nr. 147/2021 privind modificarea valorii obiectivului de 
investiție „Amenajare sens giratoriu Șoseaua Sibiului ieșire izvor (proiectare și execuție)”. (adoptată cu un 
număr de 15 voturi „pentru” și 1 abținere – dl Bordi Lucian,  din numărul total de 20 consilieri locali 
în funcție). 
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• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.183/2021 privind constituirea unei comisii de analiză a 

necesității și oportunității achiziționării unui imobil situat administrativ în Ighișu Nou sat aparținător 
municipiului Mediaș (fostul Cămin Cultural), str. Școlii nr. 35. (adoptată cu un număr de 16 voturi 
„pentru” din numărul total de 20 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.184/2021 privind soluţionarea unei cereri de schimbare 
a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. (adoptată cu un număr de 16 
voturi „pentru”, din numărul total de 20 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local 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. (adoptată cu un număr de 16 voturi 
„pentru”, din numărul total de 20 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.186/2021 privind mandatarea reprezentantului 
municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe 
Ordinea de zi a şedinţei AGEA din data de 14.07.2021. (adoptată cu un număr de 14 voturi „pentru”, 1 
abținere- dl Bordi Lucian și 1 consilier local nu participă la vot – dl Tulinschi Alexandru-Simion,  
din numărul total de 20 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.187/2021 privind actualizarea Devizului general rezultat 
în urma procedurilor de achiziții de lucrări/servicii și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul 
de investiţii „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric” cod SMIS 
121050. (adoptată cu un număr de 14 voturi „pentru” și 2 abțineri – dl Bordi Lucian și dl Preda Ionuț-
Cătălin, din numărul total de 20 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.188/2021 privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 
98/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport 
public electric” cod SMIS 121050 și a cheltuielilor legate de proiect. (adoptată cu un număr de 14 voturi 
„pentru” și 2 abțineri – dl Bordi Lucian și dl Preda Ionuț-Cătălin, din numărul total de 20 consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.189/2021 privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. 
și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și 
Virgil Popovici”. (adoptată cu un număr de 16 voturi „pentru”, din numărul total de 20 consilieri locali 
în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.190/2021 privind aprobarea modificării și completării 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 - 
364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015. (adoptată cu un număr de 15 voturi „pentru” și 1 abținere 
– dl Bordi Lucian, din numărul total de 20 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.191/2021 privind aprobarea documentației de urbanism 
PUD „Construire locuință” str. Binder Bubi fn. (adoptată cu un număr de 16 voturi „pentru”,  din 
numărul total de 20 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.192/2021 privind aprobarea documentației de urbanism 
PUD „Construire platformă betonată, amplasare spălătorie auto mobilă și împrejmuire teren” Șos. Sibiului 
fn. (adoptată cu un număr de 16 voturi „pentru”, din numărul total de 20 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.193/2021 privind modificarea și completarea HCL 
Mediaș nr. 6/2013 - ”privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş a imobilului 
situat administrativ în Mediaş Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17 - pavilioanele S+S2”, cu 
modificările și completările ulterioare. (adoptată cu un număr de 16 voturi „pentru” din numărul total de 
20 consilieri locali în funcție). 

 
     Preşedinte de şedinţă,                                                Secretar general, 

                   Boca Teofil                                                                            Petruţiu Marina – Simona 
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