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PROCES - VERBAL 
Încheiat azi, 28 septembrie 2022 

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Mediaş 
Şedinţa începe la ora 16:00 

 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș de astăzi, 28 septembrie 2022. 
- Se intonează Imnul Național al României. 
- O rog pe doamna secretar general să facă precizările organizatorice. 

Doamna secretar general Muntean Sanda 
- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș.  
- Înaite de toate aș vrea să fac precizarea că în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din OUG nr. 

57/2019, domnul consilier Brăteanu Iulian Cosmin, participă prin utilizarea mijloacelor electronice, fiind considerat 
prezent. 

- Constat că şedinţa de astăzi, 28 septembrie 2022 este statutară, fiind prezenți un număr de 19 consilieri 
locali, din totalul de 21 în funcție.   

- Lipsesc: domnul Mărginean Mircea Ioan și doamna Suciu Anca Maria.  
- Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul Municipiului Mediaş, prin intermediul secretarului 

general, prin Dispoziția nr. 509 din 22 septembrie 2022 şi prin afişare pe site-ul primăriei.  
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 27 septembrie 2022, fiind avizate proiectele de 

hotărâre supuse spre analiză şi aprobare, aflate pe ordinea de zi.  
- Pe ordinea de zi avem 26 de puncte, reprezentând proiecte de hotărâri și 1 informare. 
- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 supun la vot Procesul - verbal al şedinţei ordinare din data 

de 30 august 2022. 
- Dacă sunt observaţii cu privire la procesul - verbal? 
- Constat că nu, supun la vot procesul - verbal. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Procesul - verbal a fost aprobat în unanimitate. 
- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 supun la vot și Procesul - verbal al şedinţei extraordinare din 

data de 12 septembrie 2022. 
- Dacă aveți observaţii cu privire la acest proces - verbal? 
- Constat că nu, supun la vot procesul - verbal. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Procesul - verbal a fost aprobat în unanimitate. 
- Şedinţa de astăzi este condusă de către domnul consilier local Cotei Mihai Gheorghe. 
- Domnule președinte vă dau cuvântul. Mulțumesc! 

Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 
- Mulțumesc, doamna secretar general! 
- Așa cum a precizat și domna secretar general, pe ordinea de zi avem 26 de puncte și 1 informare. 

Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 
- Supun la vot ordinea de zi. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
- 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 
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de zi un consilier poate lua cuvântul doar o dată și se va referi strict la problema care formează obiectul dezbaterii. Se 
înscrie cineva? Domnul Crișan Sergiu. Altcineva dintre colegii consilieri? Dacă dintre cei prezenți în sală doresc să ia 
cuvântul la punctul „Diverse” și în acest caz timpul alocat fiecărui vorbitor este de 3 minute cu dreptul la o singură 
intervenție.  

- Domnul Helmut Novak. Domnul din spate.  
Domnul Lăzăroiu Ioan 

Bună ziua! Ioan Lăzăroiu mă numesc. Domnule președinte, onorat consiliu și aparat al consiliului local avem 
rugămintea cei care suntem prezenți, dacă se poate primul punct să-l dezbateți, punctul numărul 22 cu plângerea 
prealabilă. Rămâne la aprecierea domniilor dumneavostră. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Cine se mai înscrie la cuvânt? Domnul Mija Marius. Altcineva? Nu.  
Până la data ședinței nu s-au înregistrat întrebări sau interpelări. Vom trece la dezbaterea punctelor de pe 

ordinea de zi.  
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Mediaş, şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii, a listei obiectivelor de investiţii şi a programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de 
finanţare pe anul 2022. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 4 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Draga Gheorghe și dl Preda 
Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian) 

- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” și 4 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Crișan Sergiu 

Călin, dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț Cătălin). 
 
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuinţele pentru 

tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Municipiul Mediaş. 
- Cere avizul comisiei de specialitate 

Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
- Dacă sunt observaţii?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construite prin Agenția 

Națională pentru Locuințe în regim de închiriere. 
- Cere avizul comisiei de specialitate 

Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
- Observaţii?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
4. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unor cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite 

prin Agenția Națională pentru Locuințe. 
- Cere avizul comisiei de specialitate 

Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
- Dacă sunt observaţii?  
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- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei tranzacţii în vederea stingerii litigiului aflat pe 

rolul Judecătoriei Mediaş. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian) 

- Dacă sunt observaţii la acest punct? 
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” și 4 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Crișan Sergiu 

Călin, dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț Cătălin). 
 
6. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil (c-ție + cotă teren aferent) 

situat în Municipiul Mediaș, str. Constantin Brâncoveanu nr. 2 ap. 3, aflat în domeniul privat al Municipiului 
Mediaș. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 4 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Draga Gheorghe și dl Preda 
Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian) 

În cadrul ședințelor pe comisii s-au făcut următoarele propuneri din cadrul grupului de consilieri PNL: 
Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

- dl Sima Dan                           - membru;             dl Chiorean Iustin                             - supleant; 
- dna Duma Silvia Nicoleta     - membru;              dl Radu George Stelian                    - supleant; 
- dl Brăteanu Iulian Cosmin    - membru;              dna Țichindelean Adriana Ștefania  - supleant. 

Pentru comisia de contestații:  
- dl Dobai Paul Adrian                   - membru;            dl Tulinschi Alexandru Simion   - supleant; 
- dl Boca Teofil                              - membru;            dl Cotei Mihai Gheorghe             - supleant; 
- dna Avrămescu Olimpia Aurelia - membru;            dl Toderici Marius Ioan               - supleant. 

- Dacă aveți alte propuneri decât cele făcute în cadrul ședințelor pe comisiile de specialitate?  
- Dacă nu sunt, o rog pe doamna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre în forma actuală  

Doamna secretar general Muntean Sanda 
- Dă citire proiectului de hotărâri. 

Domnul Cotei Mihai Gheorghe 
- Mulțumesc doamna secretar general. 
- Dacă mai sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” și 4 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Crișan Sergiu 

Călin, dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț Cătălin). 
 
7. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 194 

mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Buzdului nr. 47, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 4 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Draga Gheorghe și dl Preda 
Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian) 
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În cadrul ședințelor pe comisii s-au făcut următoarele propuneri din cadrul grupului de consilieri PNL: 
Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

- dl Sima Dan                         - membru;                   dl Cotei Mihai Gheorghe            - supleant; 
- dl Oprișor Ionuț Bogdan     - membru;                    dl Dobai Paul Adrian                  - supleant; 
- dl Mărginean Mircea Ioan   - membru;                   dl Chiorean Iustin                        - supleant. 

Pentru comisia de contestații:  
- dna Avrămescu Olimpia Aurelia - membru;             dl Tulinschi Alexandru Simion - supleant; 
- dna Duma Silvia Nicoleta           - membru;              dl Radu George Stelian             - supleant; 
- dl Popa Lucian Vasile                 - membru;              dl Boca Teofil                           - supleant. 

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

Doamna secretar general Muntean Sanda 
- Dă citire proiectului de hotărâri. 

Domnul Cotei Mihai Gheorghe 
- Mulțumesc doamna secretar general. 
- Dacă mai sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” și 4 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Crișan Sergiu 

Călin, dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț Cătălin). 
 
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a contractului de comodat nr. 2/2017 

încheiat între Municipiul Mediaș și Asociația „Grup de Acțiune Locală Z.U.M. Mediaș”, pentru spațiul din 
cadrul imobilului situat în Mediaș, str. Nicolae Iorga nr. 2, ap. 1. 

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

- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea „Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat 

al Municipiului Mediaș” aprobată prin HCL Mediaș nr. 157/2001 „privind aprobarea listei de inventar a 
bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Mediaș”. 

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

- Dacă sunt observaţii?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Mediaș a 

unui imobil-teren situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Angărul de Sus fn 
- 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. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind procedura de înregistrare, 
evidenţă şi radiere a vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ 
teritorială a Municipiului Mediaş şi Sat aparţinător Ighişu Nou”. 

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

- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico-economici, 

pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare rigolă colectare ape pluviale pe str. Viilor Municipiul Mediaș”. 
- 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. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați și a devizului 

general actualizat pentru obiectivul de investiții „Canalizare pluvială șoseaua Sibiului”, aprobat pentru 
finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile 
de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

- 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. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
14. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joacă Strada Baia de Nisip”. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian) 

- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” și 4 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Crișan Sergiu 

Călin, dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț Cătălin). 
 
15. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare”. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian) 

- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
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- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” și 4 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Crișan Sergiu 

Călin, dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț Cătălin). 
 
16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 331/2020 privind aprobarea proiectului 

„Construcție locuințe sociale colective inclusiv utilități și amenajări exterioare loc de joacă str. Baia de Nisip” 
cod SMIS 137985 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian) 

- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” și 4 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Crișan Sergiu 

Călin, dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț Cătălin). 
 
17. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii „Centru Social Comunitar de Agrement și Sport inclusiv amenajări exterioare”. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian) 

- Observaţii?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Costea Teodor Lucian și dl Draga 

Gheorghe). 
 
18. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 333/2020 privind aprobarea proiectului „Centru 

Social Comunitar de Agrement și Sport”, cod SMIS 137261 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian) 

- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Costea Teodor Lucian și dl Draga 

Gheorghe). 
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici 

actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare str. Gheorghe Pop de 
Băsești”, rețea canalizare pluvială, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru 
realizarea obiectivului. 

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

- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
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20. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Municipiul 
Mediaş-str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus”, retele apă și canalizare, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 
finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

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

- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
21. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate 

în Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, în 
cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.B COMPONENTA 3 - MANAGEMENTUL 
DEȘEURILOR, Investiția I1. - Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat 
al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B - Construirea de 
insule ecologice digitalizate. 

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

- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
22. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de domnul Lăzăroiu Ioan, 

împotriva HCL nr. 251/30.08.2022 privind aprobarea documentației de urbanism PUD 
„Reabilitare/Modernizare străzi Centru Istoric” Municipiul Mediaș, Județul Sibiu și însușirea Raportului 
privind implicarea și consultarea publicului nr. 14257/18.08.2022. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian) 

- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” și 4 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Crișan Sergiu 

Călin, dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț Cătălin). 
 
23. Proiect de hotărâre privind desemnarea și confirmarea pentru anul școlar 2022/2023 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mediaș ca membri ai Consiliilor de administrație, ai 
Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenței în mediul școlar şi a Comisiilor pentru evaluarea și 
asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat şi particulare acreditate/autorizate din 
Municipiul Mediaș. 

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

- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
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- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
24. Proiect de hotărâre privind cofinanţarea serviciului social Centru de zi pentru copii cu tulburări de 

spectru autist al Asociaţiei Sfântul Casian pe anul 2022. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

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

- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Demolare și construire 

spălătorie self service” Șoseaua Sibiului fn și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului 
nr. 11120/14.09.2022. 

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

- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
26. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind 

implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Construire locuințe individuale” str. Stadionului fn. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

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

- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
- Pe ordinea de zi avem o informare: Adresa nr. 14562/24.08.2022 a Instituției Prefectului Județului Sibiu, 

privind rezultatele verificărilor efectuate la Primăria Municipiului Mediaș. 
- Trecem la punctul „Diverse” și dăm cuvântul domnului Crișan Sergiu. 

Domnul consilier Crișan Sergiu Călin 
Eu zic să îi lăsăm pe invitații noștri înainte, că nu este o problemă asta. 

Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 
Avem o procedură, haideți să-o respectăm. 

Domnul consilier Crișan Sergiu Călin 
Am vrut să aduc în vedere faptul că am constatat că pe str. Moșnei, ca urmare a proiectului de extindere a 

traseului de transport în comun am găsit o grămadă de situații neplăcute, gen șanțuri și gropi lăsate neacoperite, 
lucrările la reabilitarea podului peste râul Moșnei. A lăsat constructorul o grămadă de deșeuri și am vrut să atrag 
atenția dacă pot să se remedieze cât mai curând aceste probleme, mai ales că sunt un pericol pentru pietonii care 
circulă. Mulțumesc. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Mulțumesc. Domnul Novak Helmut. 
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Domnul Novak Helmut 
Problema este, în primul rând, eu văd aici aveți cartea de identitate sau de vizită sau cum vreți să spun, asta în 

față. Pentru asta trebuie un binoclu. Nu este posibil. Vine făcut ceva pentru oameni, pentru cetățeni, aici ceva mai 
mare în genul ăsta sau așa ceva, unde pot să și văd în spate, cum vă numiți. Nu sunteți cunoscut, nu faceți ceva oficial 
cum se spune. Dacă faceți o dată un test la Nuremberg de exemplu, consilier după vedeți numele, numărul de telefon, 
adresa de e-mail și mai departe și orele de ascultat și mai departe. Nimic la Mediaș. Pentru asta eu nu cunosc pe 
nimeni aici și este în mod practic, dacă o dată eu știu și cum se numesc oameni. Este un punct.  

Numărul 2. Cum am auzit, vine hotărât pentru ceva ce am și eu ceva de spus, o propunere. Cum vine asta 
făcut? Voi aveți hotărât, respectiv aveți pregătit, hotărât ce vine hotărât și după cetățeanul pote să spună ceva despre 
asta. Când este gata hotărât? Există o posibilitate să comunicăm împreună, câteva zile înainte pentru cetățeni, pot să 
spun o propunere la punctul y, y, y? Oricum, voi sunteți reprezentanți de-ai poporului aici în Mediaș și dacă nu 
ascultați ce vor ei unde ajungem? Există sau eu sunt mai nou în domeniul ăsta, cum să mă apuc acum cu ce se 
întâmplă la Mediaș. Dar există un regulament unde eu pot să și fac propunerile sau cum este și numai în scris la 
primar sau cum vine asta făcut? 
Domnul viceprimar Sima Dan 

Cred că pot să răspund eu. Dan Sima mă numesc. Există mecanism de petiționare, există mecanism de 
audiență, de înscriere în audiență la domnul primar, la viceprimar, la consilieri, pe site-ul primăriei sunt orarele 
fiecăruia. Aceasta este modalitatea prin care cetățenii comunică cu reprezentanții lor. Pentru intervenții asupra unor 
proiecte puse în dezbatere cum a fost, știm bine toți, există dezbaterea publică. Cam acestea sunt în democrația 
reprezentativă modalitățile prin care se poate interveni. 
Domnul Novak Helmut 

Ok, am înțeles. Întrebarea este când a fost discutat punctul 26? Unde cetățeni pot să-și spună părerea? Nu 
vreau să hotărăsc, vreau să fac o propunere. Înainte vine hotărât? Când este posibil asta? 
Domnul viceprimar Sima Dan 

Repet, propunerile se fac prin mecanismul petiției. 
Domnul Novak Helmut 

O petiție trebuie să fac? 
Domnul viceprimar Sima Dan 

Evident. 
Domnul Novak Helmut 

Ok. 
Domnul viceprimar Sima Dan 

Ați mai făcut. 
Domnul Novak Helmut 

Când pot să citesc? Exemplu punctul 26, când sunt publicate înainte? 
Doamna secretar general Muntean Sanda 

Sunt publicate pe site-ul primăriei cu 5 zile înainte de ședință, toate punctele de pe ordinea de zi. 
Dumneavoastră puteți formula propuneri și depune la primărie înaite de ședință. 
Domnul Novak Helmut 

Am făcut o cerere, ieri în legătură cu parcul. Eu am propus, eu fac un plan, o alternativă, o propunere și am 
rugat pentru să primesc planuri de la primărie, pentru plan de situație, respectiv pentru infrastructura subterană. Și 
astăzi am fost chemat după ora 9:00. Trebuie să fii aici și nimeni na știut nimic. Ok, bine a făcut cineva o glumă cu 
mine. Întrebare consilieri sunteți de accord, eu primesc planuri pot să lucrez un proiect alternativ pentru parc sau nu 
sunteți de accord? Vă rog frumos un răspuns. Costă nimic. Vedeți se poate și altcumva. Dacă spuneți, auzi Novac du-te 
departe, undeva cu ideile tale pe mine nu mă interesează, așa vine făcut, iar după luăm altă măsură. Eu vrea să știu, 
sunteți de acord? Eu propun ceva în favoare orașului pentru vine pace la cetățeni. 
Domnul viceprimar Sima Dan 

Există inițiativa cetățenescă. Iarăși este o instituție care poate fi utilizată. Pentru participarea sau contribuția la 
proiectare, la orice de genul acesta, nici eu nu stăpânesc prea bine că nu sunt inginer, se cumpără caietul de sarcini, se 
participă la licitație. Adică sunt niște lucruri legale din care nu putem ieși. Pentru ce propuneți dumneavoastra 
probabil că inițiativa cetățenească ar fi cea mai potrivită. 
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Domnul Novak Helmut 
Ok. Întrebarea este dacă eu vin mâine în ședință la arhitectă, eu primesc planuri ce am nevoie sau nu primesc? 

Domnul viceprimar Sima Dan 
Doamna arhitect acordă audiențe. Vă înscrieți. 

Domnul Novak Helmut 
Am scris. 

Domnul viceprimar Sima Dan 
O să vă răspundă. Va-ți înscris la audiență sau? 

Domnul Novak Helmut 
Nu, am scris la domnul primar. Ultima dată spus: eu trebuie să scriu în principiui numele lui la început, la 

adresă. Asta am făcut și nu am primit un răspuns. Adevărat asta a fost numai o zi sau două, dar am primit un telefon. 
Eu trebuie să ajung după ora 09:00, astăzi la doamna arhitectă pentru că o să primesc planul, dar ea este în concediu 
astăzi. Bine, vin mâine. Dar dacă este un joc, eu nu sunt copil de grădiniță. Dacă este un joc care trage mie pe nas, 
după nu mai vin.  
Domnul viceprimar Sima Dan 

În regulă. Nu înțeleg ce ați vrut să spuneți  
Domnul Novak Helmut 

Eu am spus. Eu fac un proiect inițial, eu am învățat meseria asta. Eu fac un proiect pentru alternativă cum 
poate să arate piața și pentru asta am nevoie de un plan de situație și plan de infrastructură subterană, altfel nu iasă 
ceva ca lumea. 
Domnul viceprimar Sima Dan 

În măsura în care legea îi permite doamnei arhitect să pună la dispoziție, dacă nu este deja public documentul 
respectiv va putea fi pus la dispoziția tuturor, dacă legal se poate. Eu nu vă pot răspunde.  
Domnul Novak Helmut 
Ok, eu încerc mâine. Mai este un caz la Țecheș, dacă știți asta, dacă veniți din partea de la Biserica Catolică și mergeți 
jos la Țecheș este așa o casă la dreaptă care blochează, chiar drumul se îngustează și este greu pentru bicicletă și pentru 
tot. Acum casa asta este la vânzare. Întrebare: eu propun numai, este posibil gândește primăria pentru asta, cât preț, 
poate să fie demolat și vine lărgit strada încolo? Numai o propunere. După Parc Eminescu. Numai o propunere. Eu nu 
știu cum sunt condițiile la primărie.  
Domnul viceprimar Sima Dan 
Îmi notez și Direcția Tehnică va fi informată.  
Domnul Novak Helmut 
Vă rog. 
Domnul viceprimar Sima Dan 
Dacă puneți înscris veți primi și răspuns. 
Domnul Novak Helmut 

Ok, fac, fac .Vreau să mai amintesc la domnul primar și am încredere în el, în cuvântul lui. El mi-a promis că 
până la sfârșitul anului este rezolvat cu un lift la Policlinică. Eu spun că nu mai avem numai 3 luni, dar eu mă bazez pe 
cuvântul lui. Mulțumesc frumos. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Domnul Lăzăroiu Ioan. 
Domnul Lăzăroiu Ioan 

Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am amintit și la ședința la care am participat anterior, doresc să fiu 
foarte clar și să-mi exprim încă o dată mulțumirea și să felicit colectivul care a participat la întocmirea acestui proiect, 
cu parcul. Dar am adus în scris prin acea plângere unele lucruri, nemulțumiri. Mă bucur că s-a reușit și știu ce muncă 
titanică a fost ca să obții absorția acestor milioane de fonduri de lei, fonduri nerambursabile. Ați votat? Nu trebuie să-
mi răspundeți. Retoric, știe cineva câți pomi, tei, arbuști sunt în centru? Am să vă spun eu: pe centura exterioară 36, 
pe cea interioară sunt 27, pe aleile care sunt în număr de 10, sunt 9, bănci sunt 46. Gândiți-vă dumneavoastră din 
proiect se spune în felul următor, că pe 20% din această suprafață vor fi relocați. Am vrut doar să vă aduc aminte 
câteva lucruri pe care le-am și punctat. Poți să reloci tei ăștia pe 20% din suprafață și să respecți și un normativ de 
distanțare? Am mai scris acolo un punct. Ați mers în vreo zi să vedeți bucuria când vin mămicile tinere cu prunci în 
cărucior și cu prichindeii de mână? Bucurându-se și de umezeală, de ozon și de parfumul florilor și a teilor. Pe urmă 
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când elevii vor veni de la școală, unde sunt băncile? Dispar băncile. Dispar pomii. Am scris acolo. Pomul, umbra și 
banca, și oamenii, pensionarii, oamenii care sunt în trecere, chiar și turiștii. În expozeul respectiv, spunea doamnă că 
pomii încurcă vizibilitatea, ori pomii nu au mai mult de 3 m, iar pe centura exterioară parcului mai sunt încă 14 pomi. 
România și pe tot globul pământesc se luptă oamenii pentru a reduce încălzirea globală și noi suntem sub norma de 
spațiu verde pe locuitori să zic din Mediaș, suntem sub 5, norma este de 26 m². Dumneavoastră ați votat? Eu, vă 
mulțumesc și dacă aveți conștiința împăcată, e problema dumneavoastră. Să ne ajute Dumnezeu să fim vrednici de 
fapte bune. Vă mulțumesc încă o dată. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Mulțumim și noi domnule Lăzăroiu, urmează domnul Mija Marius. 
Domnul Mija Marius 

Bun, vroiam să vă zic că aici am venit cu gânduri bune, cu prietenie și să fac lucruri constructive. Nu vreau să 
distrug, nu vreau să demolez, nu vreau să anatemizez pe nimeni. O să fac, eu am mai depus o cerere acum, o plângere 
prealabilă și vreau să vă atrag atenția că votul care l-ați făcut data trecută, în data de 30 august, vine în urma la foarte 
multe neregularități, dezinformări, vicii procedurale pe care o să le găsiți în plângerea prealabilă pe care am pus-o. 
Există foarte multe lacune. Nu s-a făcut un studiu de impact, nu ați ținut cont pentru că s-a dat la și am o memorie 
foarte bună în data de… Deci, în 2018 a fost un reportaj despre propunerile cetățenilor. 78 %, 78 % din cei care au 
scris acolo pe deci, era acolo o plantă, o schemă cu parcul cum va arăta și ce se va face. 78 % de oameni nu au fost de 
acord. Există un principiu „Vox Populi, Vox Dei”, Vocea Poporului, Vocea Zeilor. Dumneavoastră în momentul când 
ați hotărât să reduceți spațiul verde, nu v-ați gândit sau nu ați tinut cont de faptul că periclitați bunul trai, nivelul de 
trai a celor care locuiesc acolo. Nu ați ținut cont în studiul de impact despre problema poluării la care a fost supus 
orașul ăsta timp de 80 de ani. Nu ați ținut cont de faptul că există, suntem pe locul unu în România la problema 
cancerului osos din cauza Copșei. Sunt oameni bolnavi pe care nu i-a auzit nimeni. Dacă vrei să plantezi palmieri în 
Alpi, nu se prinde, ceea ce vreți să faceți dumneavoastră e un implant nesănătos. Pentru că oamenii din zonă sunt 
oameni în vârstă, oameni care nu se pot deplasa din considerente de sănătate, financiare și așa mai departe. În 
perioada de călduri intense, dacă cineva va muri, probabil o să ziceți este din cauza lui, din cauză că stă în casă închis, 
că nu respiră, că nu poate ieși la umbră și așa mai departe. În plus dumneavostră prin votul care l-ați făcut se poate 
încadra la abuz de serviciu pentru că există Legea spațiilor verzi. Citiți Legea spaților verzi art. 6 și art. 7, niciun 
paragraf din articolele respective nu l-ați respectat, votând ceva ilegal prin eludarea legii. Asta are conotație legală, 
abuz în serviciu se poate numi. Art. 47 din Constituția României, paragraful 1 zice că statul român trebuie să asigure 
sănătatea și bunăstarea oamenilor. Prin ceea ce facți, prin ceea ce ați votat, dacă se merge în justiție este excepție de 
neconstituționalitate, pentru că în niciun caz nu există nici un studiu de mediu, de sănătate, social și așa mai departe 
prin care să ziceți și să fundamentați că proiectul pe care l-ați făcut crește nivelul de trai al oamenilor. Să știți, eu data 
trecută v-am zis. M-au contactat din Senat niște oameni care au spus că nu susțin demersul acesta și o să ajungem și 
acolo. Oameni influenți din Senat. Nu am să las. Eu am stat 13 ani în Irlanda și am venit în orașul meu unde se trăia 
bine, pentru natura de aici, pentru clima de aici, pentru astea și sunt foarte mulți ca mine. Sunt mulți oameni care au 
venit și mă susțin. Am susținere din foarte multe părți pe care nici nu îi știți, oameni care nu sunt de accord cu 
lucrurile acestea. Vă rog frumos să țineți cont de toate lucrurile acestea pentru că vă asumați. Nu este doar un exercițiu 
democratic. Democrația fără lege este anarhie. În momentul în care veți vota luați în considerare toate considerentele 
de natură legală, când veți vota petiția pe care am pus-o. Mulțumesc. Am uitat să vă zic ceva: medieșeni sunt 
covârșitori împotriva proiectului. De ce nu țineți cont de ei? Există o butadă care zice că libertatea unui om se termină 
unde începe libertatea celuilalt. Prin proiectul acesta intrați în libertatea oamenilor de a avea o bunăstare. Termin cu o 
glumă, cu un spirit de glumă. Dragoste cu forța se numește viol. Dragostea asta pe care vreți să ne-o impuneți nouă, 
noi o considerăm așa, cu ghilimelele de rigoare. Mulțumesc. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Dacă mai sunt și alte obsevații? 
Domnul Novak Helmut 

Mă scuzați, am uitat 2 puncte care sunt foarte importante. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Domnul Novak aș vrea să vă rezumați strict la două chestiuni, 2-3 minute. V-am ascultat vreo 9 minute la 
început, nu am zis nimic. Acum aveți încă o intervenție. O putem ține așa până târziu. Vă rog. 
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Domnul Novak Helmut 
Respect, mulțumesc! Punctul 1 este rigole care au fost în diferite puncte reînnoite și eu am observat mai mult. 

Exact dumneavoastră ați spus la strada Moșnei și tot. Asta este o nebunie în ochii mei așa o rigolă dischisă, unde este 
un pericol pentru că intră și pieton, intră și bicicletă sau intră și mașină dacă o dată nu ești atent, asta este un pericol de 
accidente, inclusiv cu cap de pod. Vă rog frumos, dacă este posibil chiar în teritoriul Mediașului să eliminați asta o 
dată este foarte, foarte periculos. Există sisteme și în România destul de multe unde poți să faci așa o rigolă care vine 
acoperită cu pietre, cu rosturi sau așa ceva, unde este protejat. Vă rog frumos, un punct. Numărul doi este cu 
canalizarea. Canalizarea am văzut vine reînnoită și pe strada Sibiului și mai departe. Concret, este inclus în proiect 
fiecare proprietate primește o legătură la apă pluvială? Nu cred. De ce? Totată apa pluvială din acoperișuri și tot intră 
în canalul de apă menajeră și când vine ploaia torențială capacitatea de la stația de epurare este absolut depășită. Și ce 
vine făcut? După vine deschis porțile și iasă apă complet amestecată direct în Târnavă, inclusiv „cârnați” din WC, 
complet. Și asta în 2022? Mulțumesc. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Mulțumim. Stimați colegi declar ședința închisă, o zi bună. 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 17:04. 
 
 
 
 

Președinte de ședință, 
Cotei Mihai Gheorghe 

Secretar general, 
Muntean Sanda Ligia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


