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PROCES - VERBAL 
Încheiat azi 25.11.2021 

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 M. 

- Bună ziua! 
- O rog pe dna secretar general să facă precizările organizatorice. 

Dna secretar general 
- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local,   
- Constat că şedinţa ordinară de astăzi 25 noiembrie 2021, este statutară, fiind prezenţi online un 

număr de 19 consilieri locali, din totalul de 21 consilieri locali în funcție.   
- Lipsesc: dl Draga și dl Macaveiu. 
- Şedinţa de astăzi, 25 noiembrie 2021, a fost convocată de către Primarul municipiului Mediaş, prin 

intermediul Secretarului general, prin Dispoziția nr. 1.119/18.11.2021 şi prin afişare pe site-ul Primăriei.  
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 24 noiembrie 2021, respectiv 25 

noiembrie 2021, pentru avizarea proiectelor de hotărâre supuse spre analiză şi aprobare, aflate pe ordinea de 
zi.  

- Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 18 noiembrie 2021, s-a completat Proiectul ordinii 
de zi prin Dispoziția Primarului cu nr. 1.187/24.11.2021 cu 6 puncte, astfel: 

Pct. nr. 21. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației bazei materiale şi a terenului 
folosit de către Colegiul ”Școala Națională de Gaz” Mediaș, teren situat în municipiul Mediaș, P-ța 
Andrei Șaguna nr.9, identificat în CF nr.102046 Mediaș nr. top 1080, în spațiu cu destinația de 
parcare publică. 
  Pct. nr. 22. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației bazei materiale și a terenului folosit de 
către Colegiul ”Școala Națională de Gaz” Mediaș, situate în municipiul Mediaș str. Angărul de Sus fn., 
identificate în CF nr. 113055 Mediaș, nr. top. 4131/2, respectiv în CF nr. 113056 Mediaș, nr. top. 4131/3, în 
locuințe și funcțiuni complementare. 

Pct. nr. 23. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației bazei materiale și a terenului folosit de 
către Colegiul ”Școala Națională de Gaz” Mediaș situate în orașul Avrig, Poiana Neamțului, identificate în 
CF nr. 107128 Avrig (CF vechi:8304) nr. top. 22017/1, în spații publice pentru amenajarea unei zone de 
agrement, turism, activități recreativ - distractive și alimentație publică. 

Pct. nr. 24. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 la HCL Mediaș nr. 202/2021, modificată 
prin HCL nr. 300/2021.   

Pct. nr. 25. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Mediaș nr.301/2021 privind propunerea de 
schimbare pe o perioadă nedeterminată a destinației imobilului (construcție și teren) situat în municipiul 
Mediaș str. Stadionului nr. 7 aflat în domeniul public al municipiului Mediaș identificat în CF nr. 998 
Mediaș nr. top. 3153 3154 cu suprafața de teren de 2311 mp aflat în administarea Grădiniței cu program 
prelungit „Rază de Soare” Mediaș din imobil destinat bazei materiale a instituțiilor și unităților de 
învățământ preuniversitar de stat în spații de utilitate publică. 

Pct. nr.26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 331 din 2021 „privind 
aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Mediaș la proiectul *ACCES – Acțiuni pentru 
Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale cod MYSMIS 152245*, a cheltuielilor legate de proiect și a 
acordului de parteneriat”. 

- Fac precizarea că pe Ordinea de Zi avem 26 de puncte.  
- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ supun la vot procesul - 

verbal al şedinţei extraordinare din data de 18.11.2021.  
- Fac precizarea că s-a conectat între timp și dl Macaveiu Mihai. Deci avem o prezență de 20 

consilieri locali. 
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- 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.  

Dl Cotei M. 
- Mulțumesc doamna secretar general! 
- Așa cum a precizat și doamna secretar general, pe Ordinea de zi avem 26 puncte. 
- Supun la vot Ordinea de zi, astefel modificată.  
- Start vot. 

Dna secretar general  
 - Ordinea de zi astfel modificată, a fost aprobată cu 16 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă”- dl 
Preda Ionuț-Cătălin și dl Crișan Sergiu-Călin, 2 abțineri – dl Macaveiu Mihai-Ion și dna Suciu Anca-Maria 
și 1 consilier local nu participă la vot (Draga Gheorghe) din numărul total de 21 de consilieri locali 
prezenși online. 

- Între timp s-a conectat și dl consilier local Draga Gheorghe, prin urmare avem 21 de consilieri 
prezenți. 
 
Dl Crișan S. 
 - Referitor la ordinea de zi dl Cotei, aș avea o rugăminte. Dacă se poate să primim materialele din 
timp. Este inacceptabil să primim 6 puncte  cu 5 ore înainte de ședință și să ni se ceară un punct de vedere și 
un acord pe punctele respective, fără să avem timpul necesar să le studiem. Adică dacă ni se cere, ridicăm 
mâna sau să aplecăm capul în necunoștință de cauză, îmi pare rău. Nu este normal. 
Dna secretar general 
 - Dl Crișan, cred că vă dați seama că nu le țin eu în birou și nu vi le trimit. Deci credeți-mă că le 
trimit de îndată ce sunt făcute și credeți-mă că și înainte de ședință, întotdeauna am stat peste program, tot în 
ideea de a face tot posibilul să le primiți cât se poate de repede. Credeți-mă că ele se întocmesc între data 
ședinței și data în care aveți ședințele pe comisii. Deci apar chestiuni în săptămîna aceea, nu se știau de la 
începutul lunii. 
Dl Macaveiu M. 

- Se poate face o extraordinară. 
Dl Cotei 
 - Haideți vă rog, într-o ordine, că vorbim toți fără să avem cuvântul. Vă rog frumos. 
 - Dați-mi voie să vă spun exact care sunt condițiile, dacă aveți ceva de spus veți intra la punctul 
”diverse” și vă veți spune punmctul de vedere. 

- Deci, 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 singură dată și se va referi strict la problema care formează obiectul 
dezbaterii. 

- Vă rog să-mi spuneți cine se înscrie la cuvânt? 
Dl Macaveiu M. 
 - Dl președinte, Mihai Macaveiu sunt.  

- La votul ordinii de zi, nu ne-ați dat cuvântul. Adică, la fiecare punct spuneți:”cine are ceva de 
completat, sau cine vrea să ia cuvântul”? Pe ordinea de zi, nu ne-ați spus chestia asta. Tocmai de aceea am 
discutat toți odată. Acum când ajungem la punctul ”diverse” este după ce trec 40 de puncte. Trebuia să 
stabilim puțin și pe ordinea de zi să avem o discuție pentru că văd că sunt mai mulți colegi care au problem. 
Dl Cotei M. 
 - Bun, atunci vorbiți foarte succinct și spuneți la ordinea de zi dacă aveți ceva observații. 
 - S-au spus deja. 
 
Dl Macaveiu M. 
 - S-au spus. Și eu am aceeași observație, pe care o am de 7 ani de zile cu ordinea de zi. Se pot face și 
extraordinare, au fost luni în care am făcut și câte două ședințe extraordinare în aceeași lună, adică nu ar fi o 
problemă, dacă nu avem materialele puteam face săptămâna viitoare o ședința extraordinară, că nu era un 
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capăt de țară. Dar să primim câte 6-7 materiale și stufoase, cu câteva ore înainte și să le și studiem și să le și 
votăm, într-adevăr este un pic… 
Dl Cotei M. 

- Am înțeles ideea nu trebuie să mai reluați. 
Dl Macaveiu M. 
 - Încă nu au trecut cele 3 minute. 
 - În luna trecută pe ședința extraordinară exact aceeași discuție am avut-o și pe comisii și i-am rugat 
pe colegii din comisie să îmi explice despre ce este vorba în puncte. Nu a știut niciunul să îmi explice, pentru 
că sunt convins că nici ei nu le-au citit, că nu au avut când.  
Dl Cotei M. 

- Dumneavoastră puneți niște întrebări pe un proiect unde era o lucrare tehnică. 
- Noi așteptam de la dvs. să ne dați niște idei, sau detalii. 

Dl Macaveiu M. 
 - Dacă le-aș fi văzut sau le-aș fi studiat, poate că aveam și întrebări, nu știu, poate și soluții, dar atâta 
timp cât noi vedem cu trei ore înainte de ședință ordinea de zi, e cam greu să dăm soluții. Da, asta e 
procedura, ne-am cam obișnuit cu ea de 7 ani de zile, așa merge și sunt convins că așa veți face și de acum în 
colo. 
 - Mulțumesc! 
Dl Cotei M. 
 - Se înscrie cineva la punctul ”diverse”? 
 - Nu. 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetelor instituțiilor și 
serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și 
a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021. 
Dl  Cotei M. 

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

Crișan) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dl Preda, dl Draga) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu ) 

- 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”, 4 abțineri (dna Suciu Anca-Maria, dl Macaveiu 

Mihai-Ion, dl Crișan Sergiu-Călin, dl Preda Ionuț-Cătălin) și 1 consilier local nu participă la vot  (dl Draga 
Gheorghe). 
Dl Cotei M. 

- Mulțumesc! 
 
2. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în 

suprafață de 242 mp., situat în Mediaș, Șoseaua Sibiului nr. 38, aflat în domeniul privat al 
Municipiului Mediaș. 
Dl  Cotei M. 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.  

În cadrul ședințelor pe comisii s-au făcut următoarele propuneri din cadrul grupului de 
consilieri PNL: 

 
Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

PNL: - dl Sima Dan                         - membru;             dl  Radu George-Stelian           - supleant; 
PNL: - dl Boca Teofil                       - membru;            dl   Cotei Mihai-Gheorghe        - supleant; 
PNL: - dna Duma Silvia-Nicoleta    - membru;            dl   Toderici Marius-Ioan           - supleant  
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Pentru comisia de contestații:  
PNL: - dl  Brăteanu Iulian-Cosmin            - membru;      dl Oprișor Ionuț-Bogdan               - supleant; 
PNL: - dl Popa Lucian-Vasile                     - membru;     dl Tănase Vasile                            - supleant; 
PNL: - dl Mărginean Mircea-Ioan              - membru;     dna  Țichindelean Adrina-Ștefania   - supleant  

  
- Colegii de la USR dacă aveți propuneri? 
Dl Crișan S. 
 - De la USR nu avem propuneri. 
 - Mulțumesc! 
Dl Cotei M. 
 - Dl Macaveiu? 
Dl Macaveiu 
 - Nu avem propuneri. 
Dl Cotei M. 

- Dacă nu mai sunt alte propuneri o rog pe doamna secretar să dea citire proiectului de hotărâre. 
Dna secretar general 

- Dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl Cotei M. 

- Mulțumesc dna secretar general. 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot! 

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost cu 18 voturi „pentru”, 2 abțineri (dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda Ionuț-

Cătălin) și 1 consilier local nu participă la vot (dl Radu George-Stelian) 
Dl Cotei M. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
3. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor 

obiective de investiții finalizate, realizate în Municipiul Mediaș. 
Dl  Cotei M. 

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

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot! 

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.  

Dl Cotei M. 
- Mulțumesc! 
 
4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului 

Mediaș a unui imobil-teren situat în intravilanul municipiului Mediaș. 
Dl  Cotei M. 

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

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

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată  în unanimitate. 

Dl Cotei M. 
- Mulțumesc dna secretar general! 
 
5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de folosință gratuită  a Contractului de 

Comodat nr. 56/2011, încheiat între Municipiul Mediaș și Agenția Regională pentru Protecția 
Mediului Sibiu. 
Dl  Cotei M. 
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-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil.  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.  

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

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl Cotei M. 
- Mulțumesc! 
 
6. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în 

regim de închiriere. 
Dl  Cotei M. 

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

- Sunt observaţii, la acest punct? 
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot. 

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dna 

Duma Silvia Nicoleta),   
Dl Cotei M. 

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

construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Municipiul Mediaș. 
Dl  Cotei M. 

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

- Dacă sunt observaţii, la acest punct? 
- Constat nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot. 

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl Cotei M. 
- Mulțumesc! 
 
8. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri 

construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. 
Dl  Cotei M. 

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

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

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl Cotei M. 
- Mulțumesc dna secretar general! 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil, situat în 

Municipiul Mediaș, str. Măgurei fn. 
Dl  Cotei M. 

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

- 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 19 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda 

Ionuț-Cătălin)  
Dl Cotei M. 

- Mulțumesc! 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unității individuale, 

situat în Municipiul Mediaș, str. Cloșca nr. 2. 
Dl  Cotei M. 

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

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

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 3 din HCL nr. 210/2021 

privind schimbarea destinației imobilului situat administrativ în Mediaș str. Traian Vuia nr.1 și 
trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș. 
Dl  Cotei M. 

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

- 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 19  voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda 

Ionuț-Cătălin) 
Dl Cotei M. 

- Mulțumesc dna secretar! 
 

12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune la înstrăinarea unui 
spațiu în care funcționează Cabinetul Medical Individual Stomatologie dr. Comănici Gladiola-Cristina 
situat în municipiul Mediaș str. 1 Decembrie nr. 23. 
Dl  Cotei M. 

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

- Dacă sunt observaţii la acest punct? 
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot. 

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl Cotei M. 
- Mulțumesc! 

 
13. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune în favoarea societății MEDITUR SA 

Mediaș, a imobilului situat administrativ în Mediaș str. Unirii nr.8 (autogară), aflat în domeniul public 
al municipiului Mediaș. 
Dl  Cotei M. 

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

- 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 20 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dl 

Tulinschi Alexandru-Simion)   
Dl Cotei M. 

- Mulțumesc! 
 
14. Proiect de hotărâre privind realizarea unui schimb de  locuințe sociale. 

Dl  Cotei M. 
-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil.  
- Dacă sunt observaţii la acest punct? 
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot. 

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl Cotei M. 
- Mulțumim dna secretar general! 

 
15. Proiect de hotărâre privind  mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea 

Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. PIAŢA PRIM COM S.A. de a vota „pentru” punctele înscrise 
pe ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 17.12.2021, prima întrunire,  respectiv 20.12.2021, a 
doua întrunire. 
Dl  Cotei M. 

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

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

- 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 Draga 

Gheorghe, dna Suciu Anca-Maria, dl Crișan Sergiu Călin și dl Preda Ionuț –Cătălin)  
Dl Cotei M. 

- Mulțumim dna secretar general! 
 

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - 
economici pentru obiectivul de investiţii „Locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări 
exterioare”. 
Dl  Cotei M. 

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

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

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

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată 15 voturi „pentru”, 5 abțineri  (dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Draga 

Gheorghe, dna Suciu Anca-Maria, dl Crișan Sergiu Călin și dl Preda Ionuț –Cătălin) și 1 consilier local nu 
participă la vot (dl Popa Lucian-Vasile)  
Dl Cotei M. 

- Mulțumim dna secretar general! 
 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 215/2021 privind 
aprobarea proiectului „Construire locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare 
loc de joacă str. Baia de Nisip” cod SMIS 137985 și a cheltuielilor legate de proiect. 
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Dl  Cotei M. 
-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

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

Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu) 
- 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 Crișan Sergiu-Călin, dl Preda 

Ionuț-Cătălin, dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Draga Gheorghe, dna Suciu Anca-Maria) 
Dl Cotei M. 

- Mulțumim dna secretar general! 
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ ”Dezmembrare 

teren, creare drept de servitute, construire complex de servicii cu pavilion de evenimente și spații 
anexe, împrejmuire teren, amenajare lac, racordare la  utilități  (apă-canal, energie electrică, gaz)”  
str. Moșnei fn. 
Dl  Cotei M. 

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

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

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl Cotei M. 
- Mulțumesc! 
 
19. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea  raportului 

privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ ”Construire locuințe, realizare drum și 
dotare cu infrastructură edilitară” str. Moșnei fn - DE 2215. 
Dl  Cotei M. 

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

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

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl Cotei M. 
- Mulțumesc! 
 
20. Proiect de hotărâre privind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul 

Primăriei Municipiului Mediaș și a Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Mediaș. 
Dl  Cotei M. – RESPINS - 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz nefavorabil: 2 voturi ”pentru” și 5 voturi ”împotrivă” (dl 

Chiorean I., dl Radu G., dl Mărginean M., dl Brăteanu I. și dl Popa L.) 
Raport comisia nr. 3 - aviz nefavorabil: 1 vot ”pentru” și 6 voturi ”împotrivă” (dl 

Toderici M., dna Duma N., dl Oprișor B.,  dl Tănase V., dna Țichindelean A. și dl Cotei M.).  
- Dacă sunt observaţii la acest punct? 

Dl Sima D. 
 - Dle președinte aș comunica eu un punct de vedere. 
Dl Cotei M. 
 - Vă rog. 
Dl Sima D. 
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- Un punct de vedere al grupului PNL față de acest proiect de hotărâre. 
- Am luat în considerare conținutul acestui proiect de hotărâre precum și raportul întocmit de 

Direcția Administrației Publice Locale și Direcția Economică și am ajuns la  următoarele concluzii: 
-  Considerăm inițiativa colegilor de la USR ca fiind înscrisă în tendința actuală de transparentizare a 

activității administrației publice locale; 
- Pe de altă parte, reținem că administrația publică locală a Mun. Mediaș respectă în acest moment 

toate prevederile legale referitoare la transparență, atât la nivel decizional, cât și în privința cheltuirii banilor 
publici; 

- Reținem, de asemenea, că prin proiectul de hotărâre se solicită ca administrația publică locală a 
Mun Mediaș să facă mai mult în această direcție decât o cer legile 544/2001 respectiv 52/2003. Mai precis, 
prin acest proiect de hotărâre, se propune ca direcțiile Primăriei și serviciile subordonate Consiliului Local să 
facă lunar o raportare care să ia forma unor centralizatoare ale tuturor contractelor încheiate de serviciile 
publice din subordinea Consiliului Local respectiv de către Primăria Municipiului Mediaș; 

- Având în vedere: raportul  întocmit de Direcția Administrației Publice Locale și Direcția 
Economică în care, la analizarea proiectului de hotărâre, ni se cere să avem în vedere volumul de muncă al 
angajaților primăriei în contextul derulării unui număr mare de proiecte, atât cu finanțare europeană cât și cu 
finanțare de la bugetul local precum și prevederile existente în legile 544/2001 art. 12, alin 1 litera c), 
respectiv 52/2003, art. 6, litera b) referitoare la tipul informațiilor pe care inițiativa consilierilor USR le are 
în vedere, cât și prevederile art. 7 din legea 544/2001, referitor la termenele în care autoritățile publice au 
obligația de a răspunde la solicitările de acces la informații de interes public, am analizat și am ajuns la 
concluzia că inițiativa consilierilor USR implică, în acest moment, un consum de resurse umane și de timp 
care, în absența unei obligații legale, nu se justifică. 

- În consecință,  grupul consilierilor locali ai PNL va respinge acest proiect de hotărâre. 
- Mulțumesc! 

Dl Cotei M. 
- Mulțumim dl viceprimar! 
- Dacă mai sunt și alte observații? 
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot. 

Dna secretar general 
 - Hotărârea NU a fost adoptată - 15 voturi „împotrivă” și 5 voturi ”pentru” (dl Crișan Sergiu-

Călin, dl Preda Ionuț-Cătălin, dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Draga Gheorghe, dna Suciu Anca-Maria) și dl Boca 
Teofil nu mai este prezent la ședința online. 
Dl Cotei M. 

- Mulțumesc! 
 

21. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației bazei materiale şi a terenului folosit de 
către Colegiul ”Școala Națională de Gaz” Mediaș, teren situat în municipiul Mediaș, P-ța Andrei 
Șaguna nr.9, identificat în CF nr.102046 Mediaș nr. top 1080, în spațiu cu destinația de parcare 
publică. 
Dl  Cotei M. 

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

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

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. (20 consilieri locali prezenți).  
- De la pct. nr. 20, dl consilier local Boca Teofil nu mai este prezent la ședință. 

Dl Cotei M. 
- Mulțumim pentru informații! 

 
22. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației bazei materiale și a terenului folosit de 

către Colegiul ”Școala Națională de Gaz” Mediaș, situate în municipiul Mediaș str. Angărul de Sus fn., 
identificate în CF nr. 113055 Mediaș, nr. top. 4131/2, respectiv în CF nr. 113056 Mediaș, nr. top. 
4131/3, în locuințe și funcțiuni complementare. 
Dl  Cotei M. 
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-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. 5  voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Crișan) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.  

- Dacă sunt observaţii la acest punct? 
Dl Crișan S. 
 - Am eu o observație de făcut, dacă se poate. 
 - Nu am primit un răspuns clar referitor la cine sunt beneficiarii acestor locuințe. Nu ni s-a precizat, 
doar referitor la partea de funcțiuni complementare și nu știm, se construiesc locuințe pentru cine? Ce tipuri 
de locuințe? Sociale, de serviciu? 
Dna secretar general 

- Dl Crișan, dacă doriți cumva să vă lămuresc, destinația care se dă imobilului, este destinația care 
este conform P.U.G-ului, de locuințe și funcțiuni complementare. Pe ordinea de zi, la momentul acesta, acest 
proiect de hotărâre nu presupune cui dăm acest teren, sub ce formă, care sunt beneficiarii. Ulterior o să vedeți 
pe ordinea de zi cu privire la acest teren, ce se va propune în vederea valorificării și exploatării acestuia. Deci 
la momentul acesta, destinația care este stabilită prin proiectul de hotărâre, este destinația pe care o are în 
P.U.G. de locuințe și funcțiuni complementare. 
Dl Crișan S. 
 - Da, dar știu că destinația inițială era spațiu verde și teren de joacă, acum ni se solicită să-l trecem în 
teren pentru case, locuințe, fără să știm ce fel de locuințe. Este spre vânzare? Sunt locuințe sociale? 
Dna secretar general. 
 - Asta vă explicam, că o să vedeți pe o altă ședință, într-un alt proiect de hotărâre, ce anume se 
dorește cu acest teren. La momentul acesta este strict o schimbare în sensul că acest teren să fie utilizat 
pentru locuințe. 
Dl Crișan S. 
 - Ok.  
Dna secretar general 

- Nu se votează beneficiarii, înțelegeți? sau vânzarea, sau darea în folosință, sau administrare, doar o 
schimbare de destinație. 
Dl Crișan S. 

- Da, mulțumesc! 
Dl Cotei M. 
 - Dacă nu mai sunt alte observații, supun aprobării proiectul de hotărâre.  

- Start vot. 
Dna secretar general 

 - Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 2 voturi ”împotrivă” (Crișan Sergiu-Călin și 
Preda Ionuț-Cătălin) 
Dl Cotei M. 

- Mulțumesc! 
 

23. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației bazei materiale și a terenului folosit de 
către Colegiul ”Școala Națională de Gaz” Mediaș situate în orașul Avrig, Poiana Neamțului, 
identificate în CF nr. 107128 Avrig (CF vechi:8304) nr. top. 22017/1, în spații publice pentru 
amenajarea unei zone de agrement, turism, activități recreativ - distractive și alimentație publică. 
Dl  Cotei M. 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.  

- 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 18 voturi „pentru” și 2 abțineri (Crișan Sergiu-Călin și Preda 

Ionuț-Cătălin) . 
Dl Cotei M. 

- Mulțumim dna secretar general! 
 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 la HCL Mediaș nr. 202/2021, modificată 
prin HCL nr. 300/2021.  
Dl  Cotei M. 
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-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. 4 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu și 

Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.  

- 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 15 voturi „pentru” și 5 abțineri (dl Crișan Sergiu-Călin, dl Preda 

Ionuț-Cătălin, dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Draga Gheorghe, dna Suciu Anca-Maria) 
Dl Cotei M. 

- Mulțumesc! 
 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Mediaș nr.301/2021 privind propunerea de 
schimbare pe o perioadă nedeterminată a destinației imobilului (construcție și teren) situat în 
municipiul Mediaș str. Stadionului nr. 7 aflat în domeniul public al municipiului Mediaș identificat în 
CF nr. 998 Mediaș nr. top. 3153, 3154 cu suprafața de teren de 2311 mp aflat în administarea 
Grădiniței cu program prelungit „Rază de Soare” Mediaș din imobil destinat bazei materiale a 
instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat în spații de utilitate publică. 
Dl  Cotei M. 

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

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

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl Cotei M. 
- Mulțumesc! 
 
26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 331 din 2021 „privind 

aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Mediaș la proiectul *ACCES – Acțiuni pentru 
Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale cod MYSMIS 152245*, a cheltuielilor legate de 
proiect și a acordului de parteneriat”. 
Dl  Cotei M. 

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

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

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl Cotei M. 
- Mulțumim dna secretar general! 
- Pe ordinea de zi la nu am avut intrebări sau interpelări, la punctul ”diverse” nu s-a înscris nimeni la 

cuvânt. 
- Declar ședința închisă. 
- O seară frumoasă! 
 
Şedinţa s-a încheiat la ora 1700. 

 
 

 
Președinte de ședință                                                                                         Secretar general 
Cotei Mihai-Gheorghe                                                                                    Petruțiu Marina-Simona 
 
 
Întocmit: Mărginean Dorina    


