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PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 27 octombrie 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, 27 octombrie 2022. 
- Se va intona 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.  
- Fac precizarea că în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din OUG nr. 57/2019, domni consilieri: 

Boca Teofil, Sima Dan și Toderici Marius participă prin utilizarea mijloacelor electronice, fiind considerați prezenți. 
- Constat că şedinţa de astăzi, 27 octombrie 2022 este statutară, fiind prezenți un număr de 20 consilieri locali, 

din totalul de 21.   
- Lipsește: domnul Radu George Stelian.  
- Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul Municipiului Mediaş, prin intermediul secretarului 

general, prin Dispoziția nr. 589/20.10.2022 şi prin afişare pe site-ul primăriei.  
- Proiectul ordinii de zi s-a completat prin Dispoziția nr. 598/25.10.2022 cu 2 puncte astfel: 

Pct-ul nr. 31. Proiect de hotărâre privind modificarea/completarea prin Act Adițional a Parteneriatului de 
implementare nr. 12516/30.09.2020 încheiat între UAT-Municipiul Mediaș și Compania Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere SA, în scopul realizării obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare a Municipiului Mediaș”, 
aprobat prin HCL nr. 238/2020; 

Pct-ul nr. 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în sistemul integrat 
de cadastru și carte funciară a unui teren situat în Mediaș str. Gării fn, includerea acestuia în domeniul public al 
Municipiului Mediaș și înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. 

- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 26 octombrie 2022, fiind avizate proiectele de 
hotărâre supuse spre analiză şi aprobare, aflate pe ordinea de zi.  

- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 supun la vot Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 
data de 12 octombrie 2022. 

- Dacă aveți 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 octombrie 2022. 
- Dacă aveți observaţii cu privire la acest proces-verbal? 
- Constat că nu. Voi supune 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 Cotei Mihai Gheorghe. 
- Dau cuvântul domnului președinte. Vă mulțumesc. 

Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 
- Mulțumesc, doamna secretar general! 
- Pe ordinea de zi avem 32 de puncte. 

Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 
- Supun la vot ordinea de zi. 
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- 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 
de zi un consilier poate lua cuvântul doar o dată și se va referi strict la problema care formează obiectul dezbaterii. Se 
înscrie cineva? Constat că nu. 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 Pinci Radu.  
- Până la data ședinței nu s-au înregistrat întrebări sau interpelări de la cetățeni. Vom trece la dezbaterea 

punctelor de pe ordinea de zi.  
 
1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 531/28.09.2022. 
- 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?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul III 

2022. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu Călin) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 4 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Draga Gheorghe și dl Preda 
Ionuț Cătălin) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” și 3 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin, dl Draga Gheorghe și 

dl Preda Ionuț Cătălin). 
 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului 

Mediaș și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului 
creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum și 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 Călin și dna Suciu 

Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 4 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Draga Gheorghe și dl Preda 

Ionuț Cătălin) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Teodor Lucian) 

- Observaţii?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” și 5 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Crișan Sergiu 

Călin, dl Draga Gheorghe, dl Preda Ionuț Cătălin și dna Suciu Anca Maria). 
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4. 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 comisiei de specialitate 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 
 
5. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor 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 20 voturi „pentru”. 
 
6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș 

a unor bunuri, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, în condițiile legii. 
- 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 20 voturi „pentru”. 
 
7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Mediaş a unor obiective de 

investiții și completarea Listei Bunurilor de retur anexă la „Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, 
a serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare şi exploatare a piețelor agroalimentare din 
Municipiul Mediaș, încheiat la data de 01.03.2011”. 

- 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 20 voturi „pentru”. 
 
8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective 

de investiții finalizate. 
- 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 20 voturi „pentru”. 
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9. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei Bunurilor de retur anexă la „Contractul de Delegare a 
Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor 
agroalimentare din Municipiul Mediaș, încheiat la data de 01.03.2011”. 

- 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 20 voturi „pentru”. 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire a unui imobil, situat în 

intravilanul Municipiul Mediaș, Sat Ighișu Nou, str. Morii, nr. 49. 
- 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 20 voturi „pentru”. 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza S.F. și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție „Echipare tehnico-edilitară Proiect tip-Construire bază sportivă tip 2-Școala 
Gimnazială nr. 7, str. 1 Decembrie nr. 34, Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”. 

- 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 20 voturi „pentru”. 
 
12. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție Echipare tehnico-edilitară „Proiect Tip Construcție bazin de înot Municipiul 
Mediaș, Județul Sibiu”. 

- 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 20 voturi „pentru”. 
 
13. Proiect de hotărâre privind completarea „Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul 

privat al Municipiului Mediaș”-„Spații cu altă destinație”. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

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

- Dacă sunt observaţii?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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- Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin și dl Preda Ionuț 
Cătălin). 

 
14. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 

123 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Gravorilor nr. 56, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

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

- Mai sunt și alte propuneri decât cele făcute în cadrul ședințelor pe comisiile de specialitate?  
- Dacă nu mai 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 sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” și 3 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Draga Gheorghe 

și dna Suciu Anca Maria). 
 
15. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil (c-ție + cotă teren aferent) 

situat în Municipiul Mediaș, str. Cloșca nr. 2 ap. 47 Județul Sibiu, aflat în domeniul privat al Municipiului 
Mediaș. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin și dna Suciu 
Anca Maria) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț Cătălin) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Teodor 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 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 decât cele făcute în cadrul ședințelor pe comisii? Vă rog. 
- 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. 
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Domnul Cotei Mihai Gheorghe 
- Mulțumim, 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 5 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Crișan Sergiu 

Călin, dl Draga Gheorghe, dl Preda Ionuț Cătălin și dna Suciu Anca Maria). 
 
16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr de 4 autorizații taxi pentru autovehicule 

hibrid/electrice către transportatorii autorizați participanți la procedura de atribuire în gestiune delegată a 
serviciului de transport în regim de taxi pentru autovehicule hibrid/electrice. 

- 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 20 voturi „pentru”. 
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, 

pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare instalație de încălzire centrală Liceul Teoretic St. L. Roth”. 
- 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 20 voturi „pentru”. 
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici, Municipiul 
Mediaş. Reabilitare rețele edilitare-apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială”. 

- 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 20 voturi „pentru”. 
 
19. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii „Amenajare drum zonă industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel 
Vlaicu etapa I”. 

- 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 20 voturi „pentru”. 
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20. Proiect de hotărâre privind actualizarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care 
nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, a obiectivului de investiții 
„Amenajare drum zona industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu etapa I 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 20 voturi „pentru”. 
 
21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcţiei de Asistenţă Socială, 

începând cu data de 01.11.2022. 
- 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?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 
 
22. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale rămasă liberă, situată în Municipiul 

Mediaș, str. Luncii, nr. 1, bl. 3, et. 2, ap. 52 d-nei Susan Eszter Maria. 
- Cere avizul comisiei de specialitate 

Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
- Dacă sunt observaţii?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 
 
23. Proiect de hotărâre privind realizarea unui schimb de locuințe sociale. 
- 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 20 voturi „pentru”. 
 
24. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 369/2021. 
- 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 20 voturi „pentru”. 
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25. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 37/2022 privind includerea în 
domeniul public și darea în administrare, pe o perioadă de 48 de luni, de către municipalitate, către unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Mediaș, a echipamentelor IT. 

- 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 20 voturi „pentru”. 
 
26. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind 

implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Dezmembrare imobile în vederea construirii de 
locuințe unifamiliale, construire locuințe colective mici, realizare drum de acces și dotare cu infrastructură 
edilitară” str. Piloților fn. 

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

- Dacă sunt observaţii? 
- Constat că nu sunt. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 
 
27. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind 

implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Schimbare funcțiune din zona industrială în funcțiune 
mixtă (locuire colectivă și servicii)” str. I. C. Brătianu fn. 

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

Cătălin). 
 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Dezmembrare imobil în 

vederea construirii de locuințe, realizare drum de acces și dotare cu infrastructură edilitară” str. Hula Veche 
fn. 

- 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 20 voturi „pentru”. 
 
29. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de domnul Mija Marius 

Dan, 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. 

 



9 
 

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

Călin, dl Draga Gheorghe, dl Preda Ionuț Cătălin și dna Suciu Anca Maria). 
 
30. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaş. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

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

- Grupul consilierilor Partidului Național Liberal îi propune pe dl Toderici Marius Ioan - președinte de ședință, 
iar pe dl Boca Teofil - supleant, pentru următoarele 3 luni. 

- Dacă mai sunt și alte propuneri?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 
 
31. Proiect de hotărâre privind modificarea/completarea prin Act Adițional a Parteneriatului de 

implementare nr. 12516/30.09.2020 încheiat între UAT-Municipiul Mediaș și Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, în scopul realizării obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare a 
Municipiului Mediaș”, aprobat prin HCL nr. 238/2020. 

- 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? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 
 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în sistemul integrat de 

cadastru și carte funciară a unui teren situat în Mediaș str. Gării fn, includerea acestuia în domeniul public al 
Municipiului Mediaș și înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. 

- 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 20 voturi „pentru”. 
- Trecem la punctul „Diverse” și dăm cuvântul domnului Pinci Radu.  

Domnul Pinci Radu 
Domnul primar, vă salut cu respect. Sunt onorat că sunt în prezența dumneavoastră.  
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Domnul primar Gheorghe Roman 
Bucuria este de partea mea. 

Domnul Pinci Radu 
Am lăsat o cerere... 

Domnul primar Gheorghe Roman 
Am intrat în posesia ei. 

Domnul Pinci Radu 
Deci, spațiul dacă bine voiți să mi-l dați, voi invita cetățenii orașului și cu mijloace paranormale venite de la 

Dumnezeu încerc să-i influențez să se lase de fumat, de băutură, chiar de droguri. Numai lucruri bune. Deci, ce scrie 
în Biblie, să împlinească voința lui Dumnezeu așa cum scrie în cele 10 porunci și am nevoie de spațiul acesta. Vă 
spun următorul lucru: întâmplător am tot trimis mesaje către diferite persoane, inclusiv la Casa Regală din Anglia a 
ajuns mesajul meu, dar fără interes să-mi dea ceva sau… . Eu predic Evanghelia, de fapt sunt misionar internațional. 
Într-o zi mi-a venit mesajul ăsta: dacă eu pot să-i reprezint în România. Este un proces, deci nu merge așa de repede 
treaba. Domnul Harry, copilul lui domnul Charles, prințul Harry vrea să vadă ce îmi poate capul și mi-a pus o 
întrebare: ce aș putea eu să fac pentru săraci? Să-i trimit proiectele, ideile. Deci, eu sunt într-un proces de verificare. 
După care îmi scrie un mesaj, că voi fi chemat la cabinetul regelui. Să vă spun care este treaba cu regele. Eu am intrat 
și cu regele în direct. Mi-a dat trei like-uri, vi le arăt pe telefon, am dovada. Mi-a dat trei like-uri și o inimă. Deci, știe 
de mine, știe și de proiectele mele și le apreciază. După perioada asta de verificare, scrie acolo că o să fiu chemat la 
cabinetul regelui să mai stea puțin de vorbă cu mine și să îmi iau datoriile reprezentative și ceva beneficii. Nu știu 
100, 200 de euro. Pe lângă aceștia mai am 7-8 vedete de la Hollywood cu care corespondez. Este adevărat, puteți să le 
verificați contul. Eu le-am verificat, nu sunt conturi false. În momentul în care începe să funcționeze acel spațiu, să fie 
cât de cât corespunzător la ceea ce vreau să fac, eu o să le trimit mesaje, videoclipuri filmate în timpul în care eu 
predic și asta eu zic că va îmbunătăți imaginea României. Pe lângă aceste 7-8 vedete de la Hollywood, mai am câțiva 
prinți de pe alte meridiane, am și o contesă. Să vă spun cum a fost cu contesa. Prima dată nevasta lui William, duce de 
Cambridge a intervenit să o urmăresc pe pagina. Am refuzat-o prima data. Am zis, măi frate nu vreau să mă cert cu 
Willi pentru tine și toată munca mea de luni de zile, că am construit niște relații internaționale care au necesitat o 
logistică, o muncă, o înțelepciune. Nu am vrut să-mi stric prietenia cu Willi, dar a insista domnul primar și a mai venit 
încă o data. În cazul astă când am văzut că este pe capul meu grămadă, am zis: bine dragă dacă insiști să intru pe 
pagina ta și imediat de pe pagină cum am zis că o urmăresc a intrat pe Messenger.  
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Domnul Pinci, concluzie vă rog. 
Domnul Pinci Radu 

Imediat ajung la concluzie și la rezultate valoroase frate, numai concluzii teoretice. Nu vreau să mă opresc la 
concluzii teoretice, nu am făcut nimic. Vreau să ajung la rezultate valoroase. Am câțiva miliardari printre care și Elon 
Musk. Vrea să mă bage într-un program, să mă ajute cu bani, cu monede virtuale. Am zis, mă frate eu nu cunosc 
domeniul, nu am lucrat niciodată în domeniul bancar este cam dificil. Sunt în discuții cu ei, cu toți. Deci, în momentul 
în care funcționează acest spațiu, o să trag niște videoclipuri și o să răspândesc imaginea asta peste tot, la toți prieteni 
mei de la Hollywood. Vedeți că sunt oameni puternici, influenți. Fac un bine orașului, îmbunătățesc imaginea orașului, 
îmbunătățesc imaginea României. Acuma rămâne ca dumneavoastră să-mi dați spațiul. Să fac o încheiere frumoasă, 
patriotică, de interes național, România trebuie condusă pe calea ceea dreaptă a celor 10 porunci. Să dea Dumnezeu 
prin mine și să știți că altul în România mai bun ca mine nu găsiți, nu să mă laud. Vă dau date exacte ca să nu mai 
căutați în stânga și în dreapta că nu prea sunt. Nu neapărat trebuie să candidez, vedeți că sunt situații în care consilierii 
viitorului președinte au condus anumite țări, nu în toate cazurile au condus președintele. Am încheiat. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Declar ședința închisă. O zi bună! 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 16:45. 
 
 
 

Președinte de ședință, 
Cotei Mihai Gheorghe 

Secretar general, 
Muntean Sanda Ligia 


