
 
 
 

Minuta şedinţei extraordinare, de îndată  
din data de 13.05.2022 a Consiliului Local Mediaş 

 
Consiliul Local al Municipiului Mediaş a fost convocat pentru şedinţa extraordinară, de îndată din 

data de 13.05.2022 prin Dispoziţia Primarului Municipiului Mediaş nr. 271/12.05.2022. 
Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia Primarului Municipiului Mediaş nr. 271/12.05.2022, 

Dispoziție care a fost transmisă doamnelor şi domnilor consilieri în data de 13.05.2022. 
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 13.05.2022, fiind avizate 

proiectele de hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  
Din numărul total de 21 consilieri în funcţie, participă la şedinţa online 20 consilieri locali.  
Lipsește: dl Dobai Paul Adrian. 
Procesul - verbal al şedinţei ordinare din data de 28.04.2022 a fost aprobat în unanimitate. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 159/2022 privind aprobarea rectificării bugetului local și a 
bugetelor 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 (adoptată cu 18 voturi „pentru” și 2 abțineri - dl Costea Teodor Lucian și dna Suciu Anca Maria, 
din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 160/2022 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea 
serviciului de transport public local în zona funcţională a ADI Nord Trans”, a cheltuielilor aferente 
proiectului, precum şi a participării Municipiului Mediaș în parteneriat la programul de finanțare I.1.1 
Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C 10 - Fondul Local şi a acordului de parteneriat 
(adoptată cu 17 voturi „pentru” și 3 abțineri - dl Costea Teodor Lucian, dl Draga Gheorghe și dna Suciu 
Anca Maria, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 161/2022 privind aprobarea participării Municipiului 
Mediaș în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C 10 - Fondul Local, I.1 - 
Mobilitate urbană durabilă, cu proiectul „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public - Staţii 
de încărcare autobuze şi microbuze”, de aprobare a notei de fundamentare și a descrierii sumare a investiţiei, 
precum şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect (adoptată cu 17 voturi „pentru” și 3 abțineri - dl Costea 
Teodor Lucian, dl Draga Gheorghe și dna Suciu Anca Maria, din numărul total de 21 consilieri locali în 
funcție). 
 

 
Președinte de ședință, 

Boca Teofil 
Secretar general, 
Muntean Sanda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


