
 
 
 
 

Minuta şedinţei extraordinare din data  
de 14.03.2022 a Consiliului Local Mediaş 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Mediaş a fost convocat pentru şedinţa extraordinară, din data de 
14.03.2022 prin Dispoziţia Primarului Municipiului Mediaş nr. 133/9.03.2022. 

Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia Primarului Municipiului Mediaş nr. 133/9.03.2022, 
Dispoziție care a fost transmisă doamnelor şi domnilor consilieri în data de 10.03.2022. 

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 14.03.2022, fiind avizate 

proiectele de hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  
Din numărul total de 21 consilieri în funcţie, participă la şedinţa online 19 consilieri locali.  
Lipsesc: dl Cotei Mihai Gheorghe și dl Radu George Stelian. 
Procesul - verbal al şedinţei ordinare din data de 24.02.2022 a fost aprobat în unanimitate. 
După aprobarea Procesului verbal, se conectează online și dl consilier local Cotei Mihai Gheorghe, 

fiind prezenți un număr de 20 consilieri locali, din numărul total de 21 de consilieri locali în funcție. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
După aprobarea Ordinii de zi a ședinței extraordinare, se conectează online și dl consilier local Radu 

George Stelian, fiind prezenți un număr de 21 consilieri locali, din numărul total de 21 de consilieri locali în 
funcție. 

 
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 86/2022 privind aprobarea aderării de noi membri, 
modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 
transport public local prin curse regulate „NORD TRANS”, precum și a Statutului actualizat al Asociației 
(adoptată cu 21 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 87/2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico - 
economici pentru obiectivul de investiții „Echipare tehnico - edilitară blocuri ANL str. Gh. Lazăr fn, etapa I 
cu 88 u.l., în Municipiul Mediaş, Județul Sibiu” (adoptată cu 21 voturi „pentru” din numărul total de 21 
consilieri locali în funcție). 

 
 
Președinte de ședință, 
Toderici Marius Ioan 

Secretar general, 
Petruţiu Marina Simona 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


