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PROCES – VERBAL 
                                                     Încheiat azi 26.04.2021 

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Mediaş 
                                                    Şedinţa începe la ora 16.00 
 
În conformitate cu HCL nr. 75/24.03.2020, privind modificarea și completarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Local Mediaș, ședința se desfășoară printr-o platformă online de 
videoconferință și se procedează la vot electronic. 

 
Dl Cotei 
 - Bună ziua, stimați colegi! 

- Dna secretar general, vă rog să faceți precizările organizatorice. 
Dna Secretar general 

 - Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local,   
- Constat că şedinţa ordinară de astăzi 26.04.2021, este statutară, fiind prezenți pe platforma online 

un număr de 21 consilieri din totalul de 21.   
- Şedinţa de astăzi, 26 aprilie 2021, a fost convocată de către Primarul municipiului Mediaş, prin 

intermediul Secretarului general, prin Dispoziția nr. 685/19.04.2021 şi prin afişare pe site-ul primăriei.  
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 22.04.2021, fiind avizate proiectele de 

hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  
- Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 19.04.2021, s-a completat proiectul ordinii de zi prin 

Dispoziția Primarului cu nr. 697/21.04.2021 cu 1 punct,  și 2 informări astfel:  
Pct. nr. 29. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat 

încheiat între Municipiul Mediaș şi Filiala Sibiu a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie; 
- Adresa cu nr.6328/19.04.2021 a Direcției Economice-Compartiment Autorizarea Activităților 

Comerciale Susținerea Înființării Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Adresa cu nr. 15/21.04.2021 a 
Serviciului Poliția Locală, privind răspunsul la sesizarea asociațiilor de proprietari din vecinătatea 
S.C.Condmag S.A situată pe str. Gloria nr.10.  

- Fac precizarea că pe Ordinea de Zi avem 29 puncte și 3 informări.   
- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ supun la vot procesul-

verbal al şedinţei  extraordinare din data de 14.04.2021. 
- Dacă sunt observaţii cu privire la acest proces-verbal? 
- Constat că nu. 
- Supun la vot procesul-verbal. 
- Start vot! 
-  Procesul-verbal a fost aprobat în unanimitate. 
- Şedinţa va fi condusă de către domnul consilier local, Cotei Mihai Gheorghe. 
- Dau cuvântul domnului consilier.  
- Mulțumesc! 

Dl Cotei 
 - Mulțumesc doamna secretar general! 
Dl Cotei 
 - Așa cum a precizat și doamna secretar general, pe ordinea de zi avem 29 de puncte și 3 informări. 

- Supun la vot ordinea de zi astfel modificată.  
- Start vot. 

Dna secretar general 
- Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
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Dl Cotei 
 - Mulțumesc!  
 - Înainte de a intra în dezbateri dacă sunt colegi care doresc să se înscrie pentru a lua cuvântul la 
punctul diverse? Vă amintesc că, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare 
al consiliului local timpul alocat fiecărui vorbitor privind dezbaterile asupra unui proiect de hotărâre sau a 
unei probleme înscrise pe ordinea de zi este de 3 minute. 

- De asemenea la dezbaterea unui proiect de hotărâre sau problemă înscrisă pe ordinea de zi un 
consilier poate lua cuvântul doar o dată și se va referi strict la problema care formează obiectul dezbaterii. 

- Se înscrie cineva la cuvânt ? 
- Constat că nu. 

Dl Cotei  
 - Până la data ședinței, nu s-au înregistrat întrebări, sau interpelări de la cetățeni. 
 - Vom trece la dezbaterea  punctelor de pe ordinea de zi.  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe 
trimestrul I 2021. 
Dl Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dna Suciu Anca și 

dl Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil.5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dl Preda Ionuț și dl 

Bordi Lucian) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ”pentru” și 5 abțineri (dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Bordi 
Lucian, dna Suciu Anca-Maria, dl Preda Ionuț Cătălin și dl Crișan Sergiu-Călin)  
Dl Cotei 

- Mulțumesc doamna secretar general! 
 
2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație 

publică a unui imobil (construcție+cotă teren aferent),  situat în Mediaș str. Petofi Șandor nr. 16 ap. 6, 
aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dna Suciu Anca și dl Crișan 

Sergiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dl Preda Ionuț și dl Bordi 

Lucian) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu Mihai) 

Dl Cotei 
Propunerile partidelor, făcute în cadrul comisiilor de specialitate sunt : 
- Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

PNL: - dl Mărginean Mircea-Ioan - membru și dl Chiorean Iustin – supleant; 
             PSD: - dl Bordi Lucian                  - membru  și dl Macaveiu Mihai-Ion – supleant; 
Din partea USR PLUS nu s-au făcut propuneri, dacă doriți să faceți acum propuneri. 

Dl Crișan 
- Nu dorim. 

Dl Cotei 
- La ultimele vânzări și licitații făcute am stabilit că vom propune din partea fiecărui partid pentru o 

mai bună transparență. 
Dl Crișan 

- Bine, atunci eu membru și Ionuț supleant. 
Dl Cotei 

- Deci dl Crișan  - membru - și dl Preda – supleant; 
 - Mulțumesc! 
Iar pentru comisia de contestații, avem după cum urmează: 
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PNL: - dl Medeșan Florin-Cosmin - membru și dna Avrămescu Olimpia-Aurelia – supleant; 
  PSD: - dna Suciu Anca-Maria   - membru - și dl Bordi Lucian – supleant; 

Dl Crișan 
- La noi invers. 

Dl Cotei 
- USR PLUS: dl Preda Ionuț - membru - și dl Crișan Sergiu– supleant; 
- Dacă mai sunt și alte propuneri? 

Dna secretar general 
- Dl președinte, aș dori să întreb cu privire la componența comisiilor, dacă la PNL rămâne 

componența care a fost stabilită în cadrul comisiilor de specialitate sau sunt și alte propuneri? 
Dl Sima 

- Da, pentru acest punct, rămâne aceea din comisii. 
Dl Cotei 

- Deci rămâne dl Mărginean și dl Chiorean pentru comisie, iar pentru contestație rămâne dl Medeșan 
și dna Avrămescu. 

- Dna secretar general, aveți cuvântul. 
Dna secretar general 
 - Vă rog să mai repetați la PSD. 
Dl Cotei 

-  PSD: la comisia de evaluare este  dl Bordi Lucian - membru  și dl Macaveiu Mihai-Ion – supleant; 
și pentru comisia de contestație dna Suciu Anca-Maria - membru - și dl Bordi Lucian – supleant; 
Dna secretar general 

- Am notat. 
Dl Cotei 

- Vă rog să dați citire proiectului de hotărâre 
Dna secretar general 
 - Dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna Secretar general 

 - Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ”pentru” și 5 abțineri (dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Bordi 
Lucian, dna Suciu Anca-Maria, dl Preda Ionuț Cătălin și dl Crișan Sergiu-Călin)  
Dl Cotei 

- Mulțumesc! 
 

3.  Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil 
(construcție+teren), situat în Ighișu Nou, str. Morii nr. 49, aflat în domeniul privat al Municipiului 
Mediaș. 

Dl  Cotei 
-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dna Suciu Anca și 
dl Crișan Sergiu) 

Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dl Preda Ionuț și dl 
Bordi Lucian) 

Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu 
Mihai) 

 
Propunerile partidelor, făcute în cadrul comisiilor de specialitate sunt : 
- Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

PNL: - dl Mărginean Mircea-Ioan - membru și dl Chiorean Iustin – supleant; 
              PSD: - dl Bordi Lucian                  - membru  și dl Macaveiu Mihai-Ion – supleant; 
             USR PLUS: dl Crișan Sergiu         - membru - și dl Preda Ionuț           – supleant; 
- Pentru comisia de contestații, sunt:,  

PNL: - dl Medeșan Florin-Cosmin  - membru și dna Avrămescu Olimpia-Aurelia – supleant; 
              PSD: - dna Suciu Anca-Maria          - membru - și dl Bordi Lucian – supleant; 
              USR PLUS: dl  Preda Ionuț              -  membru - și dl Crișan Sergiu   – supleant; 
- Dacă sunt alte propuneri sau dacă între timp s-a mai sschimbat ceva, vă rog să propuneți acum. 
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Dl Sima Dan 
 - Da, avem altă componență. 

PNL- pentru comisia de licitație avem pe dna Avrămescu Olimpia-Aurelia – membru;     dl Tulinschi 
Alexandru-Simion – supleant, iar pentru comisia de contestații dl Oprișor Ionuț-Bogdan – membru, respectiv   
dl Dobai Paul-Adrian – supleant; 

PSD: - dl Bordi Lucian                                   - membru ;    dl Macaveiu Mihai-Ion          – supleant; 
USR PLUS: dl Crișan Sergiu Călin               - membru;       dl Preda Ionuț Cătălin             – supleant  
 
În cadrul comisiei de contestații :  
PSD: - dna Suciu Anca-Maria                       - membru;          dl Bordi Lucian                  – supleant; 
USR PLUS: dl Preda Ionuț Cătălin               - membru;       dl Crișan Sergiu-Călin        – supleant; 
 
-  Dacă nu mai  sunt observaţii o rog pe dna Secretar general să dea citire proiectului de hotărâre în 

noua formă.  
Dna secretar general 

- Dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl Cotei 
 - Mulțumesc! 
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre în forma aceasta.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

-  Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ”pentru” și 5 abțineri (dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Bordi 
Lucian, dna Suciu Anca-Maria, dl Preda Ionuț Cătălin și dl Crișan Sergiu-Călin)  
Dl Cotei 

- Mulțumesc doamna secretar general! 
 

4. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil 
(construcție+cotă teren aferent), situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 15 ap. 1, aflat în domeniul 
privat al Municipiului Mediaș. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dna Suciu Anca și 

dl Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dl Preda Ionuț și dl 

Bordi Lucian) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu 

Mihai) 
 

Propunerile partidelor, făcute în cadrul comisiilor de specialitate sunt. 
-   Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

PNL: - dl Mărginean Mircea-Ioan - membru și dl Chiorean Iustin – supleant; 
             PSD: - dl Bordi Lucian                  - membru  și dl Macaveiu Mihai-Ion – supleant; 
             USR PLUS: dl _________                membru - și dl ________________ – supleant; 
- Pentru comisia de contestații, sunt:,  

PNL: - dl Medeșan Florin-Cosmin          - membru și dna Avrămescu Olimpia-Aurelia – 
supleant; 

PSD: - dna Suciu Anca-Maria               - membru - și dl Bordi Lucian – supleant; 
             USR PLUS: dl Preda Ionuț                       membru - și dl Crișan Sergiu   – supleant; 
 
- Dacă mai există alte observații sau modificările la acest punct? 
-  Constat că nu sunt,  o rog pe dna Secretar general să dea citire proiectului de hotărâre în această 
formă.  

Dna secretar general 
- Numai puțin. Vă rog să-mi repetați propunerea PNL-ului. La PSD și la USR am notat. 
- În ședința pe comisii ați avut alte propuneri. 

-   Pentru comisia de evaluare a ofertelor ați avut:  
PNL: - dl Mărginean Mircea-Ioan - membru și dl Chiorean Iustin – supleant; 

- Pentru comisia de contestații:  
PNL: - dl Medeșan Florin-Cosmin  - membru și dna Avrămescu Olimpia-Aurelia – 

supleant; 
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Dl Cotei 
- Da, și s-au schimbat între timp, văzând că și la pct. nr. 2 sunt aceeași. 

Dna secretar general 
- Atunci nu rămân propunerile făcute pe comisii. 
- Propunerile făcute în plen: 
Pentru comisia de evaluare a ofertelor: 

 - PNL: - dl Oprișor Ionuț               - membru  și dl Dobai Paul – supleant; 
             -  PSD: - dl Bordi Lucian                - membru  și dl Macaveiu Mihai-Ion – supleant; 
            -  USR PLUS: dl Crișan Sergiu      - membru și dl Preda Ionuț – supleant; 
- Pentru comisia de contestații, sunt:,  

- PNL: - dna Avrămescu Olimpia-Aurelia - membru și– dl Tulinschi Alexandru- supleant; 
              - PSD: - dna Suciu Anca-Maria               - membru - și dl Bordi Lucian – supleant; 
              - USR PLUS: dl Preda Ionuț                    -  membru - și dl Crișan Sergiu   – supleant; 

Dl Cotei 
 - Vă rog să dați citire proiectului de hotărâre în această formă. 
Dna secretar general 

- Dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl Cotei 
 - Mulțumesc! 
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna Secretar general 

 -  Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ”pentru” și 5 abțineri (dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Bordi 
Lucian, dna Suciu Anca-Maria, dl Preda Ionuț Cătălin și dl Crișan Sergiu-Călin)  
Dl Cotei 

- Mulțumesc! 
 

5. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil 
(construcție+cotă teren aferent), situat în Mediaș str. Avram Iancu nr. 7 ap. 3, aflat în domeniul privat 
al Municipiului Mediaș. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dna Suciu Anca și 

dl Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dl Preda Ionuț și dl 

Bordi Lucian) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu 

Mihai) 
Propunerile partidelor, făcute în cadrul comisiilor de specialitate sunt: 
 -   Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

PNL: - dl Toderici Marius-Ioan           - membru și dl Tănase Vasile – supleant; 
             PSD: - dl Bordi Lucian                        - membru  și dl Macaveiu Mihai-Ion – supleant; 

USR PLUS: dl Crișan Sergiu              - membru - și dl Preda Ionuț – supleant; 
- Pentru comisia de contestații, sunt:,  

PNL: - dl Mărginean Mircea-Ioan        - membru și dl Chiorean Iustin – supleant; 
PSD: - dna Suciu Anca-Maria              - membru - și dl Bordi Lucian – supleant; 
USR PLUS: dl Preda Ionuț                   - membru - și dl Crișan Sergiu – supleant; 
- Dacă aveți alte propuneri decât cele făcute în cadrul ședințelor pe comisiile de specialitate, vă rog 

să propuneți acum. 
-  Dacă nu sunt observaţii o rog pe dna Secretar general să dea citire proiectului de hotărâre.  

Dna Secretar general 
- Din nou m-am încurcat la PNL. 

Dl Cotei 
- Nicio problemă, rămâne exact așa cum am specificat. 
- Deci rămâne dl Toderici Marius-Ioan – membru și  dl Tănase Vasile – supleant, iar la contestații dl 

Mărginean Mircea-Ioan – membru și  dl Chiorean Iustin – supleant; 
Dna secretar general 
 - În regulă, am notat. 
 - Se dă citire proiectului dee hotărâre. 
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Dl Cotei 
- Mulțumim dna secretar general. 
- Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Start vot! 

Dna secretar general 
-  Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ”pentru” și 5 abțineri (dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Bordi 

Lucian, dna Suciu Anca-Maria, dl Preda Ionuț Cătălin și dl Crișan Sergiu-Călin)  
Dl Cotei 

- Mulțumesc doamna secretar general! 
 
6.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Mediaș a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu Mihai) 

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată cu  20 voturi „pentru” și 1 abținere – (dl Preda Ionuț Cătălin) 
Dl Cotei 

- Mulțumesc! 
 
7.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea „Listei de inventar a bunurilor ce 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” – „Spații cu altă destinație” aprobată prin HCL 
Mediaș nr.157/2001 „privind aprobarea listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Mediaș”. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată în un unanimitate  
 
8.  Proiect de hotărâre privind privind solicitarea doamnei Oprișa Lucia Angela, domiciliată în 

Mediaș str. Mărășești nr. 16, de preluare a străzii „George Popa”, în domeniul public al Municipiului 
Mediaș. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil.5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dna Suciu Anca și 

dl Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil.5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dl Preda Ionuț și dl 

Bordi Lucian) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată  cu 16 voturi „pentru” și 5 abțineri ( dl Macaveiu Mihai-Ion, 
dl Bordi Lucian, dna Suciu Anca-Maria, dl Preda Ionuț Cătălin și dl Crișan Sergiu-Călin) 
 Dl Cotei 

- Mulțumesc dna secretar general! 
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9.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere  pentru 
locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe,  situate în Municipiul 
Mediaş. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată în unanimitate 
Dl Cotei 

- Mulțumesc! 
 
10.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere  pentru 

locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe,  situate în Municipiul 
Mediaş. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată în unanimitate.  
Dl Cotei 

- Mulțumesc! 
 
11.  Proiect de hotărâre privind actualizarea  chiriei  cu indicele de  inflație, pentru  imobilele  

cu destinația de locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 consilier local nu participă 

la vot (dl Cotei Mihai Gheorghe) 
Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - De asemenea doresc să se consemneze că nu voi participa la vot. 
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată cu 20 voturi ”pentru” și 1 consilier local nu participă la vot 
(dl Cotei Mihai-Gheorghe).  
Dl Cotei 

- Mulțumesc! 
12.  Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Mediaș, a 

bunurilor mobile reprezentând mijloace fixe, obiectelor de inventar și a materialelor, preluate de către 
Municipiul Mediaș, conform HCL Mediaș nr.7/2021. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
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Dna secretar general 
- Hotărârea a fost adoptată adoptată în unanimitate.  

Dl Cotei 
- Mulțumesc! 
 
13.  Proiect de hotărâre privind soluţionarea cererilor de acordare a subvenţiei de la bugetul 

local, în temeiul Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, 
care înfiinţează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2021. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2- aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii?. 
 - Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată în unanimitate.  
Dl Cotei 

- Mulțumesc! 
 
14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convențiilor definitive pentru acordarea 

de servicii de asistență socială în anul 2021, între Consiliul Local Mediaș prin Direcția de Asistență 
Socială Mediaș și Asociația Română pentru Persoane cu Handicap Mintal, filiala Mediaș, Asociația Sf. 
Mihail Mărturisitorul și Asociația „Love & Light Romania” Centrul Rezidențial Sanctuarul. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2- aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată în unanimitate. 
Dl Cotei 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea „Studiului de specialitate privind suplimentarea 

numărului de autorizații taxi pentru autovehiculele hibrid/electrice în Municipiul Mediaș”, a 
numărului maxim de autorizații taxi pentru perioada 2021-2026 și actualizarea Regulamentului 
privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în Municipiul Mediaș. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca-

Maria) 
Raport comisia nr. 2- aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu 

Mihai-Ion) 
Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată cu 18 voturi „pentru”, 3 abțineri (dl Macaveiu Mihai-Ion, dl 
Bordi Lucian, dna Suciu Anca-Maria)  
Dl Cotei 

- Mulțumesc dna secretar general! 
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16.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma 
actualizată iulie 2015. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2- aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată în unanimitate. 
Dl Cotei 

- Mulțumesc! 
 
17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare strada Panait Cerna”.  
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?  
 -  Constat că nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată în unanimitate. 
Dl Cotei 

- Mulțumesc doamna secretar general! 
 
18. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Piaţa Prim-Com S.A. Mediaş de a vota „pentru” 
punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 25.05.2021, prima întrunire, respectiv 
26.05.2021, a doua întrunire. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil.5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dna Suciu Anca și 

dl Crișan Sergiu). Dl consilier local Crișan Sergiu solicită explicații suplimentare cu privire la 
procedura de exercitare a votului. ( a primit răspuns). 

Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil.5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dl Preda Ionuț și dl 
Bordi Lucian) 

Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abțineri (Macaveiu Mihai) 
Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată 17 voturi „pentru” și 4 abțineri (dna Suciu Anca-Maria, dl 
Bordi Lucian, dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda Ionuț-Cătălin). 
Dl Cotei 

- Mulțumim dna secretar general! 
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19.  Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş 

pe anul 2022. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil.5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dna Suciu Anca și 

dl Crișan Sergiu). Dl consilier local Crișan Sergiu solicită o analiză comparativă 2022 vs 2021 cu 
detalii justificative la pozițiile unde apar modificări și care sunt motivele. ( a primit răspuns) 

Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil.5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dl Preda Ionuț și dl 
Bordi Lucian) 

Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.  
Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată 17 voturi „pentru” (dl Boca Teofil, vot nominal) și 4 abțineri 
(dl Macaveiu Mihai-Ion, dna Suciu Anca-Maria, dl Bordi Lucian și dl Crișan Sergiu-Călin,  
 Dl Cotei 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 

20.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 338/2020 privind instituirea 
unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligaţiilor 
bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv datorate bugetului local de către 
contribuabilii de pe raza administrativ - teritorială a municipiului Mediaş. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1- aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2- aviz favorabil. Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil.5 voturi 

”pentru” și 2 abțineri (dl Preda Ionuț și dl Bordi Lucian) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
 - O rog pe dna secretar general să ne comunice voturile. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată cu 20 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Bordi Lucian). 
Dl Cotei 

- Mulțumesc! 
 
21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 

la S.C. Piaţa Prim – Com S.A. Mediaș. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil.5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dna Suciu Anca și 

dl Crișan Sergiu).  
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil.5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dl Preda Ionuț și dl 

Bordi Lucian) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere(dl Maceveiu Mihai-

Ion) 
Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată cu 17 voturi „pentru” și 4 abțineri (dl Macaveiu Mihai-Ion, 
dna Suciu Anca-Maria, dl Bordi Lucian și dl Crișan Sergiu-Călin). 
Dl Cotei 

- Mulțumesc doamna secretar general! 
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22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 
la S.C. Meditur S.A. Mediaș. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil.5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dna Suciu Anca și 

dl Crișan Sergiu). Dl consilier local Crișan Sergiu solicită planul de optimizare. (a primit răspuns) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil.5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dl Preda Ionuț și dl 

Bordi Lucian) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere(dl Maceveiu Mihai-

Ion) 
Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată 15 voturi „pentru”, 5 abțineri (dl Macaveiu Mihai-Ion, dl 
Bordi Lucian, dna Suciu Anca-Maria, dl Preda Ionuț Cătălin și dl Crișan Sergiu-Călin),  și 1 consilier local 
nu participă la vot (dl Tulinschi Alexandru-Simion). 
Dl Cotei  

- Mulțumesc! 
 
23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Mediaș pentru anul 2021. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 2  -  aviz favorabil. 
Raport comisia  nr. 3  -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată în unanimitate.  
Dl Cotei  

- Mulțumim dna secretar general! 
 
24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului cultural-sportiv aferent anului 2021. 

Dl  Cotei 
-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 2  -  aviz favorabil. 
Raport comisia  nr. 3  -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată în unanimitate. 
 
25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Demolare și 

construire spălătorie auto” str. Aurel Vlaicu nr. 58. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3  -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
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Dna secretar general 
- Hotărârea a fost adoptată adoptată în unanimitate. (dna Avrămescu Olimpia-Aurelia, vot 

nominal).  
 
26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire 

Centru Medical de Nefrologie și Dializă P+1, totem, amenajare incintă” str. I.C. Brătianu nr.26. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3  -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată în unanimitate.  
 
27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Modernizare 

sediu depozit Transgaz (dezafectare clădiri existente, construire clădiri)” str. Valea Lungă (Păucii) fn. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3  -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată cu 20 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot 
(dl Brăteanu Iulian-Cosmin). 

 
28.  Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local 

Mediaș. 
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 2  -  aviz favorabil. 
Raport comisia  nr. 3  -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Dacă aveți propuneri, vă rog. 
Dl Sima 

-  Din partea PNL îl propun pe dl Boca Teofil. 
Dl Cotei 

- Mulțumim! 
 - Dacă sunt și alte propuneri? 
Dl Crișan 
 - USR PLUS nu are propunere. 
 - Mulțumesc! 
Dna Suciu 

- Nici PSD nu are propunere. 
Dl Cotei 

- Mulțumim! 
- Dna secretar general, vă rog să dați citire proiectului de hotărâre cu singura propunere. 

Dna secretar general 
- Dl Sima, dacă ați făcut propunerea pentru președinte, să desemnați vă rog și un supleant. 

Dl Sima 
- Da, supleant dl Toderici Marius. 

Dna secretar general 
- Dă citire proiectului de hotărâre. 
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Dl Cotei 
 - Mulțumim dna secretar general! 

- supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată 18 voturi „pentru” și 3 voturi ”împotrivă” (dl Macaveiu 
Mihai-Ion, dl Bordi Lucian, dna Suciu Anca-Maria)  
Cotei Mihai 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
29. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat 

încheiat între Municipiul Mediaș şi Filiala Sibiu a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie  
Dl  Cotei 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 2  -  aviz favorabil. 
Raport comisia  nr. 3  -  aviz favorabil.  

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot. 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată adoptată în unanimitate.  
Dl Cotei 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 De asemenea pe ordinea de zi am avut și 3 informări: 
 - Adresa nr. 6328/30.03.2021 înregistrată la Primăria municipiului Mediaș, a Asociațiilor de 
proprietari de pe str. Sondorilor și str. Gloria. 

- Adresa cu nr.6328/19.04.2021 a Direcției Economice-Compartiment Autorizarea Activităților 
Comerciale Susținerea Înființării Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Adresa cu nr. 15/21.04.2021 a 
Serviciului Poliția Locală, privind răspunsul la sesizarea asociațiilor de proprietari din vecinătatea 
S.C.Condmag S.A situată pe str. Gloria nr.10.  
 - Dacă mai sunt alte observații? 

- Dacă nu, declar ședința închisă. 
- Vă doresc o după amiază cât mai plăcută! 
 

                                    Şedinţa s-a încheiat la ora 1700. 
 
 
 
      Preşedinte de şedinţă,                                                             Secretar general,                                                  
      Cotei Mihai Gheorghe                                                               Petruțiu Marina Simona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Întocmit :  Mărginean Dorina    


