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PROCES - VERBAL 
Încheiat azi, 10 octombrie 2022 

În şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local Mediaş 
Şedinţa începe la ora 12:00 

 
În conformitate cu HCL nr. 232/2022 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului 

Local Mediaș, ședința se desfășoară printr-o platformă on-line de videoconferință și se procedează la vot electronic. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința extraordinară convocată de îndată, a Consiliului Local Mediaș de astăzi, 10 

octombrie 2022. 
- O rog pe doamna secretar general să facă precizările organizatorice.  

Doamna secretar general Muntean Sanda 
- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local Mediaș.  
- Constat că şedinţa de astăzi, 10 octombrie 2022 este statutară, fiind prezenți on-line un număr de 18 

consilieri locali, din totalul de 21 consilieri locali în funcție.     
- Lipsesc: domnul Boca Teofil, doamna Duma Silvia Nicoleta și domnul Radu George Stelian. 
- Şedinţa de astăzi a fost convocată de către Primarul Municipiului Mediaş, prin intermediul secretarului 

general, prin Dispoziția nr. 553 din 07 octombrie 2022 şi prin afişare pe site-ul primăriei.  
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc tot în data de 10 octombrie 2022, fiind avizat proiectul de 

hotărâre supus spre analiză şi aprobare, aflat pe ordinea de zi  
- Precizez că pe ordinea de zi avem 1 punct.   
- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ supun la vot procesul - verbal 

al şedinţei ordinare din data de 28 septembrie 2022. 
- Dacă aveți observaţii cu privire la procesul - verbal? 
- Constat că nu. 
- Supun la vot procesul - verbal. 
- Start vot! 
- Procesul - verbal a fost aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
- Şedinţa de astăzi este condusă de către domnul consilier local, Cotei Mihai Gheorghe. Domnule președinte 

aveți cuvântul. Vă mulțumesc! 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

- Mulțumesc, doamna secretar general! 
- Supun la vot ordinea de zi. 
- Start vot. 

Doamna secretar general Muntean Sanda 
- Ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi „pentru”. 

Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 
- Înainte de a intra în dezbatere 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 dintre colegi? 
Domnul consilier Preda Ionuț Cătălin 

Ionuț Preda sunt și mă înscriu eu. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Altcineva? Nu. Vom trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.  
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului 

Municipal Mediaș. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dna 
Avrămescu Olimpia Aurelia) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot. 

Doamna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dna Avrămescu 

Olimpia Aurelia). 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Mulțumesc! Dăm cuvântul domnului Ionuț Preda. 
Domnul consilier Preda Ionuț Cătălin 

În atenția doamnei Director, Pușcaș Daniela de la Direcția Tehnică 
Vreau să-i transmit că în urma întâlnirii cu cetățenii orașului mi-au fost semnalate o serie de nereguli legate 

de întreținerea Aleii Greweln. Astfel, dintr-un număr de 28 de corpuri de iluminat, funcționează doar 3. De 
asemenea rigorile sunt colmatate cu vegetație și cu sedimente aduse de pe versantul împădurit. Aleea Greweln 
reprezintă un punct de interes pentru locuitori, fiind una dintre cele mai frecventate zone ale Mediașului, atât pentru 
promenadă cât și pentru practicarea sportului. Nefuncționarea iluminatului public și vegetația de pe alee creează 
disconfort și nesiguranță în spațiul public, mai ales într-un sezon ploios și în care perioada cu lumină naturală este 
foarte scurtă. Vă rog să constatați și dumneavoastră aspectele sesizate și să luați măsuri pentru remedierea acestora 
în cel mai scurt timp posibil. Vă mulțumesc. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Mulțumim domnule Preda. Dacă nu mai sunt și alte observații declar şedinţa închisă. Vă mulțumesc.  
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 12:09. 
 

 
 
Președinte de ședință, 
Cotei Mihai Gheorghe 

Secretar general, 
 Muntean Sanda Ligia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


