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 Minuta şedinţei extraordinare din data de 24.09.2021 a Consiliului Local Mediaş 

 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş a fost convocat pentru şedinţa extraordinară,  din 
data de 24 septembrie 2021 prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 976/17.09.2021.  

Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 
976/17.09.2021, Dispoziție care a fost transmisă doamnelor şi domnilor consilieri în data de 
17.09.2021. 
 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 23.09.2021 fiind 
avizate proiectele de  hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  

Din numărul total de 20  consilieri  în funcţie, participă la şedinţă 15 consilieri locali.  
Lipsesc: dl Dobai Paul-Adrian, dl Oprișor Ionuț-Bogdan, dl Mărginean Mircea-Ioan, dl 

Radu George-Stelian și dna Suciu Anca-Maria. 
Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 17 septembrie 2021, s-a completat 

Proiectul ordinii de zi prin Dispoziția Primarului cu nr. 1010/22.09.2021 cu 1 punct, astfel: 
Pct. nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin suplimentarea bugetului 

propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș pe anul 2021. 
 Ordinea de zi,  a fost aprobată în unanimitate cu 15 voturi ”pentru”, din numărul total de 
20 de consilieri locali în funcție. 
 Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 17.09.2021 a fost aprobat în 
unanimitate – 15 consilieri locali, din numărul total de 20 de consilieri locali în funcție.  

După pct. nr. 1 aflat pe ordinea de zi a ședinței extraordinare ” Depunerea Jurământului de 
către supleantul dl Draga Gheorghe, aflat la poziția nr.4 pe Lista de candidați pentru alegerea 
Consiliului Local al municipiului Mediaș din data de 27.09.2020 a Partidului Social Democrat, 
validat de către Judecătoria Mediaș prin Încheierea Civilă nr. 1879/CC pronunțată în Camera de 
Consiliu în data de 10 septembrie 2021, rămasă definitivă, sunt prezenți în sală un număr de 16 
consilieri locali din totalul de 21 consilieri locali în funcție. 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

•  Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 256/2021 privind înlocuirea domnului Bordi 
Lucian cu domnul Draga Gheorghe, în cadrul comisiilor Consiliului Local. (adoptată cu 16 
voturi „pentru”,  din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 257/2021 privind actualizarea Devizului 
general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Echipare tehnico - 
edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaș”. (adoptată cu 16 voturi „pentru”, din numărul 
total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.258/2021 privind actualizarea Devizului general 
și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare drum zonă 
industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu etapa I”. (adoptată cu  16 voturi 
„pentru”,  din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.259/2021 privind actualizarea asigurării 
finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală, a obiectivului de investiții „Echipare tehnico - edilitară 
cartierul Gloria în municipiul Mediaș”. (adoptată cu  16 voturi „pentru”,  din numărul total de 
21 consilieri locali în funcție). 



• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.260/2021 privind actualizarea asigurării 
finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală, a obiectivului de investiții „Amenajare drum zona 
industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu etapa I municipiul Mediaș”. 
(adoptată cu  16 voturi „pentru”,  din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.261/2021 privind aprobarea solicitării de 
arondare a Creșei nr.1 și a Creșei nr.2 din subordinea Direcției de Asistență Socială Mediaș, 
unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit cu personalitate juridică. (adoptată cu  16 
voturi „pentru”,  din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.262/2021 privind aprobarea rectificării prin 
suplimentarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș pe anul 2021. 
(adoptată cu  16 voturi „pentru”,  din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 
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