
 
 
 

Minuta şedinţei extraordinare din data  
de 4.02.2022 a Consiliului Local Mediaş 

 
Consiliul Local al Municipiului Mediaş a fost convocat pentru şedinţa extraordinară, din data de 

4.02.2022 prin Dispoziţia Primarului Municipiului Mediaş nr. 55/31.01.2022. 
Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia Primarului Municipiului Mediaş nr. 55/31.01.2022, 

Dispoziție care a fost transmisă doamnelor şi domnilor consilieri în data de 31.01.2022. 
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 03.02.2022, fiind avizate 

proiectele de hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  
Din numărul total de 20 consilieri în funcţie, participă la şedinţă 18 consilieri locali.  
Lipsesc: dna Suciu Anca Maria și dl Radu George Stelian. 
În timp de doamna secretar general face precizările organizatorice, se conectează on-line și dna 

consilier local Suciu Anca Maria, fiind prezenți un număr de 19 consilieri locali din numărul total de 20 
consilieri locali în funcție. 

Procesul - verbal al şedinţei ordinare din data de 27.01.2022 a fost aprobat în unanimitate. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 41/2022 privind aprobarea bugetului local, a bugetului 
creditelor externe, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele 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 2022 (adoptată cu 16 voturi „pentru”, 3 abțineri - 
dl Crișan Sergiu Călin, dl Preda Ionuț Cătălin și dna Suciu Anca Maria, din numărul total de 20 consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 42/2022 privind acordarea unui sprijin financiar către 
Clubul Sportiv ,,Gaz Metanˮ Mediaș (adoptată cu 18 voturi „pentru” și 1 abținere - dna Suciu Anca Maria, 
din numărul total de 20 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 43/2022 privind acordarea unui sprijin financiar pentru 
Clubul Sportiv ,,Ippon Mediaș” (adoptată cu 17 voturi „pentru”, 1 abținere - dna Suciu Anca Maria și 1 
consilier local nu participă la vot - dna Țichindelean Adriana Ștefania, din numărul total de 20 consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 44/2022 privind acordarea unui sprijin financiar pentru 
Clubul Sportiv Școlar Mediaș (adoptată cu 17 voturi „pentru”, 1 abținere - dna Suciu Anca Maria și 1 
consilier local nu participă la vot - dl Draga Gheorghe, din numărul total de 20 consilieri locali în 
funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 45/2022 privind atribuirea denumirii de Strada Narcisei 
(adoptată cu 19 voturi „pentru”, din numărul total de 20 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 46/2022 privind aprobarea prețurilor de vânzare a 
masei lemnoase pe picior către agenți economici și a masei lemnoase fasonate către populație, material 
lemnos provenit din tăieri de produse accidentale în anul 2022, din fondul forestier proprietate publică a 
Municipiului Mediaș (adoptată cu 19 voturi „pentru”, din numărul total de 20 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 47/2022 privind aprobarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2022, întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator al fondului 
forestier proprietate publică a Municipiului Mediaș (adoptată cu 19 voturi „pentru”, din numărul total de 
20 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 48/2022 privind soluționarea plângerii prealabile 
formulate de către SC FRUCTOMED SA (adoptată cu 19 voturi „pentru”, din numărul total de 20 
consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 49/2022 privind aprobarea proiectului la faza SF și a 
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Stație de reîncărcare pentru autovehicule 
electrice în Municipiul Mediaș” (adoptată cu 19 voturi „pentru”, din numărul total de 20 consilieri locali 
în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 50/2022 privind aprobarea participării la „Programul 
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule 
în localități” cu proiectul „Stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice în Municipiul Mediaș” și  



 
aprobarea cheltuielilor legate de proiect (adoptată cu 19 voturi „pentru”, din numărul total de 20 
consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 51/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli aferent proiectului european ERASMUS+ cu titlul „Formarea și dezvoltarea abilităților și 
atitudinilor pentru integrarea cu succes pe piața europeană a muncii” la Colegiul Școala Națională de Gaz, 
pe anul 2022 (adoptată cu 19 voturi „pentru”, din numărul total de 20 consilieri locali în funcție). 
 
 
 
Președinte de ședință, 
Toderici Marius Ioan 

Secretar general, 
Petruţiu Marina Simona 

  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


