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Minuta şedinţei extraordinare convocată de îndată  
din data de 16.03.2023 a Consiliului Local Mediaş 

 
Consiliul Local al Municipiului Mediaş a fost convocat pentru şedinţa extraordinară convocată de 

îndată din data de 16.03.2023, prin Dispoziția Primarului Municipiului Mediaş nr. 489/15.03.2023. 
Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia Primarului Municipiului Mediaş nr. 489/15.03.2023, 

dispoziție care a fost transmisă doamnelor şi domnilor consilieri în data de 15.03.2023. 
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin mijloacele de publicitate mass-media şi prin afişare. 
Şedinţele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 au avut loc în data de 16.03.2023, fiind avizate 

proiectele de hotărâri supus spre analiză şi aprobare.  
Din numărul total de 21 consilieri în funcţie, participă la şedinţa on-line 21 consilieri locali.  
Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 28.02.2023 a fost aprobat cu 21 voturi „pentru”. 
Ordinea de zi a fost aprobată cu 21 voturi „pentru”. 
 
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 84/2023 privind avizarea Studiului de oportunitate, a 
Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a „Contractului de delegare a gestiunii activității de 
tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat din zona 4 Mediaș-Județul Sibiu, în Instalația de Compostare 
Târnava”, precum și mandatarea Primarului Municipiului Mediaş ca reprezentant al Municipiului Mediaş în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu să voteze „pentru” aprobarea 
Studiului de oportunitate, Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire pentru „Delegarea gestiunii 
activității de tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat din zona 4 Mediaș-Județul Sibiu, în Instalația de 
Compostare Târnava” (adoptată cu 19 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”-dl Crișan Sergiu Călin și dl Preda 
Ionuț Cătălin și dna Suciu Anca Maria, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 85/2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu 
mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților 
conexe din Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”, în cadrul P.N.R.R., Componenta C15-Educatie, a Notei de 
fundamentare, precum şi a cheltuielilor legate de proiect (adoptată cu 21 voturi „pentru”, din numărul total de 
21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 86/2023 privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş 
şi satul aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 75 de ani de căsătorie în cursul anului 2023 (adoptată cu 21 
voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 87/2023 privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu 
domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în 
perioada 01.01.2023-30.06.2023 (adoptată cu 21 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri locali în 
funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 88/2023 privind aprobarea documentației de urbanism PUD 
Proiect Pilot „Construire creşă mică” str. Blajului fn și însușirea raportului privind implicarea și consultarea 
publicului (adoptată cu 21 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

 
 

Președinte de ședință, 
Boca Teofil 

Secretar General, 
Muntean Sanda Ligia 
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