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Minuta şedinţei extraordinare convocată de îndată din data de 13.12.2021 a Consiliului 
Local Mediaş 

 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş a fost convocat pentru şedinţa extraordinară, din data de 
14.12.2021 prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 1.220/09.12.2021.  

Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 
1.220/09.12.2021, Dispoziție care a fost transmisă doamnelor şi domnilor consilieri în data de 09.12.2021. 
 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 13 decembrie 2021 fiind 
avizate proiectele de  hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  

Din numărul total de 21 consilieri  în funcţie, participă la şedinţă online 21 consilieri locali.  
- Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 09 decembrie 2021, s-a convocat Consiliul Local 

pentru ședință extraordinară de îndată, pentru data de 13.12.2021 și s-a completat Proiectul ordinii de zi 
prin Dispoziția Primarului cu nr. 1.226/13.12.2021 cu 2 puncte, astfel: 

Pct. nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin suplimentarea bugetului 
propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Mediaș pe anul 2021 și  
 Pct. nr. 4. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public și darea în 
administrare de către municipalitate, către unitățile de înățământ preuniversitar de stat de pe raza 
municipiului Mediaș, a echipamentelor IT. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 25.11.2021 a fost aprobat în unanimitate – 21 
consilieri locali prezenți online, din numărul total de 21 de consilieri locali în funcție. 

 Ordinea de zi astfel modificată, a fost aprobată cu 19 voturi ”pentru” și  2 abțineri (dl Crișan 
Sergiu-Călin și Preda Ionuț-Cătălin) din numărul de 21 de consilieri locali prezenți online. 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 366/2021 privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. 
și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem de iluminat 
public prin creșterea eficienței energetice Cartier Vitrometan”. (adoptată cu 21 voturi „pentru” din 
numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 367/2021 privind aprobarea participării la „Programul 
privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat” cu proiectul „Modernizare sistem de 
iluminat public prin creșterea eficienței energetice Cartier Vitrometan” și aprobarea cheltuielilor legate de 
proiect. (adoptată cu 21 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 368/2021 privind aprobarea rectificării prin 
suplimentarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Mediaș pe anul 2021. (adoptată cu 
18 voturi „pentru”, 2 abțineri - dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda Ionuț-Cătălin și 1 consilier local nu 
participă la vot – dl Toderici Marius Ioan, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 369/2021 privind includerea în domeniul public și 
darea în administrare de către municipalitate, către unitățile de înățământ preuniversitar de stat de pe raza 
municipiului Mediaș, a echipamentelor IT. (adoptată cu 19 voturi „pentru” și 2 abțineri – dl Crișan 
Sergiu-Călin și dl Preda Ionuț-Cătălin, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 
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