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PROCES - VERBAL 
Încheiat azi 24.02.2022 

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

 
Dl consilier Boca Teofil 

- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș de astăzi 24 februarie 2022! 
- Se intonează imnul de stat al României. 
- O rog pe dna secretar general, să facă precizările organizatorice. 

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local.   
- Constat că şedinţa ordinară de astăzi 24 februarie 2022, este statutară, fiind prezenți un număr de 17 

consilieri locali, din totalul de 20 consilieri locali în funcție.   
- Lipsesc: dl Cotei Mihai Gheorghe, dl Draga Gheorghe și dl Toderici Marius Ioan.  
- Şedinţa de astăzi, 24 februarie 2022, a fost convocată de către Primarul Municipiului Mediaş, prin 

intermediul Secretarului general, prin Dispoziția nr. 93/17 februarie 2022 şi prin afişare pe site-ul Primăriei.  
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 23 februarie 2022, fiind avizate proiectele de 

hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  
- Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 17 februarie 2022, s-a modificat Proiectul ordinii de zi 

prin Dispoziția cu nr. 101/23.02.2022 astfel: 
- proiectele de hotărâri înscrise la punctele 12, 13 și 14 au fost înlocuite cu următoarele proiecte de 

hotărâri: 
Pct. 12. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal Mediaș 

asupra unui spațiu din cadrul imobilului situat în Mediaș str. Cloșca nr. 2 - Policlinca și trecerea acestuia din 
domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș. 

Pct. 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General 
Local de Urbanism al Municipiului Mediaș. 

Pct. 14. Proiect de hotărâre privind modificare și completarea 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 şi a programului de investiții publice pe 
grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022. 

- Fac precizarea că pe Ordinea de zi avem 35 de puncte și 1 informare. 
- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ supun la vot Procesul-

verbal al şedinţei extraordinare din data de 4 februarie 2022. 
- Dacă sunt observaţii cu privire la acest Proces-verbal? 
- Constat că nu. 
- Supun la vot Procesul-verbal. 
- Procesul-verbal a fost aprobat în unanimitate. 
- Şedinţa va fi condusă de către domnul consilier local, Boca Teofil. 
- Dau cuvântul domnului Boca.  
- Mulțumesc! 

Dl consilier Boca Teofil 
- Mulțumesc doamna secretar general! 
- Așa cum a precizat, pe Ordinea de zi avem 35 de puncte și 1 informare. 
- Supun la vot Ordinea de zi. 
- 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 de zi un consilier 
poate lua cuvântul doar o dată și se va referi strict la problema care formează obiectul dezbaterii. 

- Dacă se înscrie cineva? Constat că nu. 
- Vom trece la dezbaterea punctelor de pe Ordinea de zi.  
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1. Depunerea Jurământului de către supleantul dl Costea Teodor Lucian, aflat la poziția nr. 6 pe 

Lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local al Municipiului Mediaș din data de 27.09.2020 a 
Partidului Social Democrat, validat de către Judecătoria Mediaș prin Încheierea Civilă nr. 55/CC 
pronunțată în Camera de Consiliu în data de 10 februarie 2022, rămasă definitivă. 

Îl invităm pe dl Costea Teodor Lucian să depună jurământul. 
- Dl Costea Teodor Lucian depune jurământul. 
 
După depunerea jurămândului de către dl Costea Teodor Lucian, sunt prezenți la ședință un număr de 18 

consilieri locali, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție. 
 

Dl consilier Boca Teofil 
- Dau cuvântul doamnei secretar general. 

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
Îi urăm succes domnului consilier local și îi aducem la cunoștință faptul că, aveți obligația depunerii 

următoarelor declarații: 
1. Declarație de avere și declarație de interese, potrivi Legii nr. 176/ 2010; 
2. Declaraţie pe proprie răspundere, potrivit prevederilor OUG nr. 24/ 2008;  
3. Declaraţie privind incompatibilităţile, conform prevederilor Legii nr. 161/ 2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în domeniul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum și Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

În ipoteza în care vă aflați întruna din situaţiile prevăzute de legea susmenționată, aveți obligația legală ca 
în termen de 15 zile de la data depunerii jurământului să renunțați la una dintre calitățile care produc această stare 
de incompatibilitate. 

De asemenea, doresc să menționez că dl consilier local Costea Teodor Lucian a primit o mapă care 
conține reglementările din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în domeniul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la conflictul de interese și regimul 
incompatibilităților aleșilor locali. 

- Mulțumesc! 
- Dau cuvântul domnului consilier Boca Teofil.  

Dl consilier Boca Teofil 
- Mulțumesc! 
 
2. Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului Macaveiu Mihai Ion cu domnul Costea Teodor 

Lucian, în cadrul comisiilor Consiliului Local. 
- 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?  

Dl consilier Costea Teodor Lucian 
Domnule președinte, ar fi o problemă în sensul că eu sunt cadru didactic și predau la Colegiul Tehnic 

Mediensis și colegul Mihai Macaveiu a făcut parte din consiliul de administrație al acelei instituții de învățământ. 
Pentru a evita orice neajuns în legătură cu acest fapt aș propune din partea noastră pe domnul Draga Gheorghe în 
consiliul respectiv de administrație, la Colegiul Tehnic Mediensis. Mulțumesc!  
Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 

Proiectul de hotărâre a fost pentru desemnarea domnului Costea în locul domnului Macaveiu în mai multe 
consilii de administrație și comisii din cadrul unitățiilor de învățământ. Dacă la Colegiul Tehnic Mediensis domnul 
Costea este profesor, noi nu am știut lucrul acesta, ar trebui să evităm un posibil conflict de interese și să-și 
desemneze un alt coleg, numai strict pentru Colegiul Tehnic Mediensis. Va rămâne ca înlocuitor al domnului 
Macaveiu în toate consiliile și comisiile mai puțin din Consiliul de Administrație de la Mediensis, unde propunerea 
este pentru domnul Draga.  

Prin urmare supun la vot, fiind o modificare care este în plenul acestei ședințe, să aprobați modificarea și 
după aceea proiectul de hotărâre. Modificarea am făcut-o. La alineatul 1 rămâne domnul Costea ca înlocuitor în  
toate comisiile și consiliile unde a fost domnul Macaveiu, iar la alineatul 2 numai la Consiliul de Administrație de 
la Mediensis va fi domnul Draga.  

Supuneți la vot modificarea proiectului de hotărâre. 
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Dl consilier Boca Teofil 

- Dacă mai sunt și alte observaţii?  
- Dacă nu, supun aprobării modificarea proiectului de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Proiectul de hotărâre modificat a fost adoptată în unanimitate 

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Trebuie să supuneți la vot proiectul de hotărâre în forma redactată după ce a trecut modificarea. 

Dl consilier Boca Teofil 
- Supun la vot proiectul de hotărâre astfel modificat. 
- Cine este pentru?  
- Unanimitate. 
- Mulțumesc! 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la 

data de 31.12.2021. 
- 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 Draga Gheorghe) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt. 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin și dl Preda Ionuț 

Cătălin). 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 la S.C. 

Piaţa Prim - Com S.A. Mediaș. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu și dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt observaţii, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru” și 4 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin, dl Costea Teodor 

Lucian, dl Preda Ionuț Cătălin și dna Suciu Anca Maria). 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 la S.C. 

Meditur S.A. Mediaș. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 4 voturi „pentru”, 2 abțineri (dl Crișan Sergiu și dna Suciu Anca) 
și 1 consilier local nu participă la vot (dl Mărginean Mircea) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt observaţii, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”, 2 consilieri nu participă la vot (dl Mărginean Mircea 

Ioan și dl Tulinschi Alexandru Simion) și 4 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin, dl Costea Teodor Lucian, dl Preda 
Ionuț Cătălin și dna Suciu Anca Maria). 

 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al 

Primarului Municipiului 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? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele 

pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea și indexarea cu rata inflației pentru anul 2021 - 

comunicată de Institutul Național de Statistică, a chiriilor stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare, 
pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Municipiul Mediaș, 
proprietate a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2022, cu solicitanții care 

au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea 
închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș. 

- 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? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea 

subapartamentului nr. 2/2 (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în 
municipiul Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr. 24 subap. 2/2. 

- 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? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
11. Proiect de hotărâre privind închirierea directă a spațiului situat administrativ în Mediaş str. 

Unirii nr. 20 ap. 1, în favoarea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat - Organizația Mediaș. 
- 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? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
12. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal Mediaș 

asupra unui spațiu din cadrul imobilului situat în Mediaș str. Cloșca nr. 2 - Policlinca și trecerea acestuia 
din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș. 
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- 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: 5 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dna 
Duma Silvia Nicoleta) 
- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri nu participă la vot (dna Avrămescu 

Olimpia Aurelia și dna Duma Silvia Nicoleta) și 2 abțineri (dl Costea Teodor Lucian și dna Suciu Anca Maria). 
 
13. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic 

General și a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Mediaș. 
- 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? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 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 şi a programului de 
investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu și dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Draga Gheorghe și dl Preda 

Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată adoptată cu 14 voturi „pentru” și 4 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin, dl Costea 

Teodor Lucian, dl Preda Ionuț Cătălin și dna Suciu Anca Maria). 
 
15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției de Asistență Socială Mediaș a 

imobilului situat în Mediaş, str. Cuza Vodă, nr. 2, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaş. 
- 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? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
16. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui 

obiectiv de investiție finalizat, de natura bunurilor mobile. 
- 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? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
17. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor 

obiective de investiții finalizate, realizate asupra unor imobile aparținând domeniului public al 
Municipiului Mediaș, având destinația de „unitate de învățământ”, de natura bunurilor mobile. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
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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? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
18. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de administrare a Consiliului Local Mediaș 

înscris în CF nr. 106424 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?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
19. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 

401/17.12.2018 ,,privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru închirierea 
prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate pe domeniul public al Municipiului Mediaș”, 
modificată și completată. 

- 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? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
20. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile 

colective al persoanelor instituționalizate din cadrul Unității de Asistență Medico - Socială Mediaș pentru 
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, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Acordului de asociere între Municipiului 

Mediaş prin D.A.S. cu Asociația De la Noi pentru Noi Ambulanța Sibiu și Serviciul de Ambulanță Județean 
Sibiu. 

- 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? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
22. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererilor de acordare a subvenției de la bugetul local, 

în temeiul Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundațiile române cu personalitate juridică, care 
înfiinţează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2022. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
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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? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de 

servicii de asistență socială în anul 2022, 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. 

- 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? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
24. Proiect de hotărâre privind acordarea de suport şi sprijin material sub forma de alimente de 

bază persoanelor defavorizate, cu domiciliul în 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?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
25. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social “Centru de zi pentru copii” în cadrul 

Centrului Comunitar medico - social din structura Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş şi aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acestuia. 

- 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? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22 din 2022 privind premierea 

persoanelor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor împlini vârsta de 100 de ani în 
cursul anului 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, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Mediaş prin D.A.S. cu Asociația 

Prompt Martenity & Critical Care Mediaș și Spitalul Municipal Mediaș. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
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Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dna 

Duma Silvia Nicoleta) 
- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 2 consilieri nu participă la vot (dna Avrămescu 

Olimpia Aurelia și dna Duma Silvia Nicoleta). 
 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor 

tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici” - 
Rețele apă - canal. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu și dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Costea Teodor Lucian și dna Suciu 

Anca Maria). 
 
29. Proiect de hotărâre privind actualizarea profitului rezonabil pentru Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public local cu nr. 1810/01.02.2019. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 4 voturi „pentru”, 2 abțineri (dl Crișan Sergiu și dna Suciu Anca) 
și 1 consilier local nu participă la vot (dl Mărginean Mircea) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, 1 consilier local nu participă la vot (dl Mărginean 

Mircea Ioan) și 4 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin, dl Costea Teodor Lucian, dl Preda Ionuț Cătălin și dna Suciu 
Anca Maria). 

 
30. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „MEDIAS - 

ZONĂ METROPOLITANĂ”. 
- 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  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin și dl Preda Ionuț 

Cătălin). 
 
31. Proiect de hotărâre privind atestarea calității de administrator de condominii. 
- 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? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului cultural - sportiv aferent anului 2022. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
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Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Draga Gheorghe și dl Preda 
Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
33. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 

Mediaș care să facă parte din comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru 
ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 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  
- Vă rog să faceți propuneri. 

Dl Viceprimar Sima Dan: Grupul consilierilor PNL are următoarele propuneri: 
- pentru membrii din comisiile de interviu:  

- dl Brăteanu Iulian Cosmin la Grădinița cu pp ,,Micul Prinț” Mediaș; 
- dl Oprișor Ionuț Bogdan la Grădinița cu pp ,,Dumbrava Minunată” Mediaș; 
- dl Toderici Marius Ioan la Grădinița cu pp ,,Piticot” Mediaș; 
- dl Boca Teofil la Grădinița cu pp ,,Pinocchio” Mediaș; 
- dna Țichindelean Adriana Ștefani la Grădinița cu pp ,,Nr. 12” Mediaș; 
- dl Mărginean Mircea Ioan la Grădinița cu pp ,,Rază de Soare” Mediaș; 
- dna Avrămescu Olimpia Aurelia la Școala gimnazială Nr. 7 Mediaș. 

- pentru supleanții din comisiile de interviu:  
- dna Duma Silvia Nicoleta la Grădinița cu pp ,,Micul Prinț” Mediaș; 
- dl Tulinschi Alexandru Simion la Grădinița cu pp ,,Dumbrava Minunată” Mediaș; 
- dl Dobai Paul Adrian la Grădinița cu pp ,,Piticot” Mediaș; 
- dna Țichindelean Adriana Ștefani la Grădinița cu pp ,,Pinocchio” Mediaș; 
- dl Tulinschi Alexandru Simion la Grădinița cu pp ,,Nr. 12” Mediaș; 
- dna Avrămescu Olimpia Aurelia la Grădinița cu pp ,,Rază de Soare” Mediaș; 
- dl Mărginean Mircea Ioan la Școala gimnazială Nr. 7 Mediaș. 

Dl consilier Boca Teofil 
- Dacă mai sunt și alte propuneri?  
- Dacă nu mai sunt și alte propuneri, invit consilieri locali să-și exprime votul secret prin buletine de vot. 
- Se ia o pauză pentru întrunirea comisiei de validare.  
- Comisia de validare dă citire Procesului-verbal privind rezultatul voturilor exprimate secret pentru 

proiectul de hotărâre. 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
34. Proiect de hotărâre privind cedarea dreptului de reproducere a operei „Medias - istorie 

romanțată“ de George Togan. 
- 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, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
35. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public și darea în administrare, pe o 

perioadă de 24 luni, de către Municipalitate, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 
Municipiului Mediaș, a dispozitivelor medicale. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
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Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
- Voi da citire informării: Adresa nr. 2.196/07.02.2022 a Direcției de Cultură, Învățământ, Sănătate, 

Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relația cu ONG - privind activitatea de soluționare a petițiilor pe 
semestrul II, anul 2021. 

- Sunt observaţii cu privire la acestă informare? 
- Constat că nu. 
- Dacă nu mai sunt alte observaţii declar ședința închisă. 
- Vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută. 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 16:55. 
 
 
 
 

Președinte de ședință, 
Boca Teofil 

Secretar general, 
Petruţiu Marina Simona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


