
1 
 

 
 
 

PROCES - VERBAL 
Încheiat azi 28 iulie 2022 

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Mediaş 
Şedinţa începe la ora 16:00 

 
În conformitate cu HCL nr. 75/24.03.2020, privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare 

și Funcționare al Consiliului Local Mediaș, ședința se desfășoară printr-o platformă on-line de videoconferință și se 
procedează la vot electronic. 
Dl consilier Boca Teofil 

- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș de astăzi, 28 iulie 2022! 
- O rog pe dna secretar general să facă precizările organizatorice. 

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Bună ziua! 
- Mulțumesc domnule președinte! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș.   
- Constat că şedinţa de astăzi, 28 iulie 2022 este statutară, fiind prezenți on-line un număr de 21 consilieri 

locali, din totalul de 21 consilieri locali în funcție.   
- Şedinţa de astăzi, 28 iulie 2022 a fost convocată de către Primarul Municipiului Mediaş, prin intermediul 

secretarului general, prin Dispoziția nr. 434 din 21 iulie 2022 şi prin afişare pe site-ul Primăriei.  
- Faţă de Dispoziția emisă la data de 21 iulie 2022, s-a completat Proiectul ordinii de zi prin Dispoziția nr. 441 

din 26 iulie 2022 cu 3 puncte și 1 informare astfel: 
Pct. nr. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de numire a membrilor Consiliului de 

Administrație la SC MEDITUR SA Mediaș. 
Pct. nr. 23. Proiect de hotărâre privind completarea Calendarului cultural - sportiv aferent anului 2022, aprobat 

prin HCL nr. 82/24.02.2022. 
Pct. nr. 24. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal Mediaş 

asupra unui imobil „locuință de serviciu” situat în Mediaș, schimbarea destinației acestuia din „locuință de serviciu” în 
„Centru de zi pentru copii și adulți” și darea în administrare Direcției de Asistență Socială Mediaș. 

și 
Adresa nr. 12885/21.07.2022 a Direcției Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice 

și Relația cu ONG - privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I, anul 2022. 
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 27 iulie 2022, fiind avizate proiectele de hotărâre 

supuse spre analiză şi aprobare, aflate pe ordinea de zi.  
- Fac precizarea că pe Ordinea de zi avem 24 de puncte și 2 informări. 
- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ supun la vot Procesul - verbal al 

şedinţei ordinare din data de 29 iunie 2022. 
- Dacă aveți observaţii cu privire la acest proces - verbal? 
- Constat că nu. 
- Supun la vot procesul - verbal. 
- Procesul - verbal a fost aprobat în unanimitate (19 voturi electronic și 2 voturi nominal: dl Chiorean Iustin și 

dl Draga Gheorghe). 
- Şedinţa de astăzi, 28 iulie va fi condusă de către domnul consilier local Boca Teofil. 
- Dau cuvântul domnului consilier.  
- Mulțumesc. 

Dl consilier Boca Teofil 
- Mulțumesc doamna secretar general! 
- Așa cum a fost precizat, pe Ordinea de zi avem 24 de puncte și 2 informări. 
- Supun la vot Ordinea de zi. 
- Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (19 voturi electronic și 2 voturi nominal: dl Chiorean Iustin și dl 

Draga Gheorghe). 
- 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. 
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- Dacă se înscrie cineva? Da, dl viceprimar. 
- Altcineva? Nu.  
- 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 aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Mediaș, 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 Segiu și dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abținere (dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian)  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 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)  
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul II 

2022. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Segiu și dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abținere (dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian)  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 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). 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Credit pentru acordarea unei finanțări 

rambursabile interne în valoare de 26.500.000 lei în vederea asigurării cofinanțării proiectelor finanțate din 
fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, de către Banca Transilvania SA, a Contractului de 
Ipotecă Mobiliară asupra Conturilor și a Acordului de Garantare prin Venituri Proprii. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Segiu și dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abținere (dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian)  
- Sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 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). 
 
4. Proiect de hotărâre privind sistarea stării de indiviziune asupra imobilului (construcție și cotă teren), 

situat în Municipiul Mediaș str. Cronicar Neculce nr. 20 ap. 1B, aflat în domeniul privat al Municipiului 
Mediaș. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 
- Observaţii dacă sunt?  
- Nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” (20 voturi electronic și 1 vot nominal: dl Draga Gheorghe). 
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5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unei suprafețe de pajiști permanente, 
situată în Municipiul Mediaș, Sat Ighișu Nou. 

- 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. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” (20 voturi electronic și 1 vot nominal: dl Draga Gheorghe). 
 
6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Mediaș a 

unui imobil - teren situat în intravilanul Municipiului Mediaș. 
- 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. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” (20 voturi electronic și 1 vot nominal: dl Draga Gheorghe). 
 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 174/2022 

privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor investiții finalizate și completarea anexei 
nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local 
prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019. 

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

Dl consilier Tulinschi Alexandru Simion: nu particip la vot. 
Dl consilier Boca Teofil 

- Mulțumesc. 
- Mai sunt alte observaţii? 
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dl Tulinschi 

Alexandru Simion). 
 
8. Proiect de hotărâre privind completarea Listei Bunurilor de Retur - anexă care face parte integrantă 

din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-
364/27.04.2009, forma actualizată 2015. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Observaţii dacă sunt?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” (20 voturi electronic și 1 vot nominal: dl Draga Gheorghe). 
 
9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil cuprins în inventarul domeniului 

privat al Municipiului Mediaș din „locuință” în „locuință de serviciu” și darea în administrarea Spitalului 
Municipal Mediaş. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dna Duma 
Silvia) 

Dna consilier Avrămescu Olimpia Aurelia: nu particip la vot. 
Dna consilier Duma Silvia Nicoleta: nu particip la vot. 
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Dl consilier Boca Teofil 
- Mulțumesc! 
- Mai sunt alte observaţii? 
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 2 consilieri locali nu participă la vot (dna Avrămescu 

Olimpia Aurelia și Duma Silvia Nicoleta; 20 voturi electronic și 1 vot nominal: dl Draga Gheorghe) 
 
10. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune și casarea unor bunuri din domeniul public și 

privat al Municipiului Mediaș, precum și modificarea „Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de 
Salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015”. 

- 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. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” (20 voturi electronic și 1 vot nominal: dl Draga Gheorghe) 
 
11. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcții + teren 

aferent), situat în Municipiul Mediaș, str. I. G. Duca nr. 33, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (dna Suciu Anca) și 1 abținere (dl 
Crișan Segiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (dl Costea 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 Radu George Stelian             - supleant; 
- dl Tănase Vasile                             - membru;                       dl Toderici Marius Ioan             - supleant; 
- dl Brăteanu Iulian Cosmin              - membru;                       dl Dobai Paul Adrian                 - supleant. 
Pentru comisia de contestații:  
- dna Avrămescu Olimpia Aurelia    - membru;                        dl Tulinschi Alexandru Simion  - supleant; 
- dl Mărginean Mircea Ioan              - membru;                        dl Chiorean Iustin                       - supleant; 
- dl Popa Lucian Vasile                    - membru;                         dl Boca Teofil                             - supleant. 
- Dacă sunt și alte propuneri decât cele făcute în cadrul ședințelor pe comisiile de specialitate?  
- Dacă nu sunt, o rog pe dna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Dă citire proiectului de hotărâre. 

Domnul Boca Teofil 
- Mulțumesc. 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” (dl Costea Teodor Lucian și dna 

Suciu Anca Maria) și 3 abțineri (Crișan Sergiu Călin, dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț Cătălin) 
 
12. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unor imobile (construcții cu teren 

aferent), situate în Municipiul Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr. 12 ap. 3 și ap. 5, cuprinse în domeniul 
privat al Municipiului Mediaș. 

 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (dna Suciu Anca) și 1 abținere (dl 
Crișan Segiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (dl Costea Lucian) 
Vă rog să faceți propuneri pentru comisia de evaluare și pentru comisia de contestații. 
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Dl viceprimar Sima Dan: 
Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  
- dl Sima Dan                                 - membru;                - dna Duma Silvia Nicoleta            - supleant; 
- dl Mărginean Mircea Ioan           - membru;                - dna Avrămescu Olimpia Aurelia - supleant; 
- dl Boca Teofil                              - membru;                - dl Tănase Vasile                           - supleant. 
Pentru comisia de contestații:  
- dl Cotei Mihai Gheorghe                - membru;              - dl Oprișor Ionuț Bogdan              - supleant; 
- dl Dobai Paul Adrian                      - membru;              - dl Tulinschi Alexandru Simion   - supleant; 
- dna Țichindelean Adriana Ștefania - membru;              - dl Chiorean Iustin                        - supleant. 

Domnul Boca Teofil 
- Mulțumesc. 
- Dacă mai sunt și alte propuneri?  
- Dacă nu sunt, o rog pe dna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Dă citire proiectului de hotărâre. 

Domnul Boca Teofil 
- Mulțumesc doamna secretar general! 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” (dl Costea Teodor Lucian și dna 

Suciu Anca Maria) și 3 abțineri (Crișan Sergiu Călin, dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț Cătălin) 
 
13. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației pentru înscrierea în sistemul integrat de 

cadastru și carte funciară a unui teren situat pe str. Protopop Valeriu Stoian și declararea acestuia ca bun 
aparținând domeniului public al Municipiului Mediaș. 

- 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 sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”.  
 
14. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici 

pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/Modernizare imobile Spital Municipal Mediaș (Corp 1, Corp 2) 
pentru creșterea siguranței pacienților” cod SMIS 155587. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dna Duma 
Silvia) 

Dna consilier Avrămescu Olimpia Aurelia: nu particip la vot. 
Dna consilier Duma Silvia Nicoleta: nu particip la vot. 
Dl consilier Boca Teofil 

- Mulțumesc. 
- Dacă sunt alte observaţii? 
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 2 consilieri locali nu participă la vot (dna Avrămescu 

Olimpia Aurelia și Duma Silvia Nicoleta) 
 
15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 128/2022 privind aprobarea proiectului 

„Reabilitare/Modernizare imobile Spital Municipal Mediaş (Corp 1, Corp 2) pentru creşterea siguranţei 
pacienţilor” cod SMIS 155587 și a cheltuielilor legate de proiect. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
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Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Avrămescu Olimpia) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dna Duma 
Silvia) 

Dna consilier Avrămescu Olimpia Aurelia: nu particip la vot. 
Dna consilier Duma Silvia Nicoleta: nu particip la vot. 
Dl consilier Boca Teofil 

- Mulțumesc. 
- Sunt și alte observaţii? 
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 2 consilieri locali nu participă la vot (dna Avrămescu 

Olimpia Aurelia și Duma Silvia Nicoleta) 
 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Mediaş, în cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență, Componenta C15 - Educație, Investiția 1 - Construirea, echiparea și 
operaționalizarea a 110 creșe, cu proiectul „CONSTRUIREA UNEI CREȘE PE STRADA GHE. LAZĂR, 
MUNICIPIUL MEDIAȘ”, de aprobare a notei de fundamentare și a descrierii sumare a investiției, precum și 
aprobarea cheltuielilor legate de proiect. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Observaţii dacă aveți? 
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza de proiect tehnic și a indicatorilor tehnico - 

economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare zone de protecție la trotuare Etapa III în Municipiul 
Mediaş”. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu și dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (dl Costea Lucian) 
- Dacă sunt observaţii?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 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)  
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între 

Municipiul Mediaș și Asociația Teatrul Popular Mediaș. 
- 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, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului 

Local Mediaș. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
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- Sunt observaţii?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele şi circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării 
Consiliului Local al Municipiului Mediaş. 

- 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?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
21. 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  
- Vă rog să faceți propuneri 

Dl viceprimar Sima Dan: grupul consilierilor Partidului Național Liberal îi propune pe dl Cotei Mihai Gheorghe - 
președinte de ședință, respectiv pe dl Boca Teofil - supleant, pentru următoarele 3 luni. 
Dl consilier Boca Teofil 

- Mulțumesc! 
- Sunt și alte propuneri? 
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de numire a membrilor Consiliului de 

Administrație la SC MEDITUR SA Mediaș. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Dl consilier Tulinschi Alexandru Simion: nu particip la vot. 
Dl consilier Boca Teofil 

- Mulțumesc! 
- Sunt și alte observaţii? 
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 2 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin și dl Preda Ionuț 

Cătălin) și 1 consilier local nu participă la vot (dl Tulinschi Alexandru Simion). 
 
23. Proiect de hotărâre privind completarea Calendarului cultural - sportiv aferent anului 2022, aprobat 

prin HCL nr. 82/24.02.2022. 
 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă aveți observaţii?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
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- Start vot.  
Dna secretar general Muntean Sanda 

- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
24. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal Mediaş 

asupra unui imobil „locuință de serviciu” situat în Mediaș, schimbarea destinației acestuia din „locuință de 
serviciu” în „Centru de zi pentru copii și adulți” și darea în administrare Direcției de Asistență Socială Mediaș. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dna Duma 
Silvia) 

Dna consilier Avrămescu Olimpia Aurelia: nu particip la vot. 
Dl consilier Boca Teofil 

- Mulțumesc! 
- Alte observaţii? 
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dna Avrămescu 

Olimpia Aurelia) 
Dl consilier Boca Teofil 

- Pe Ordinea de zi am avut 2 informări: 
- Adresa nr. 3572/11.07.2022 a Direcției de Asistență Socială - privind activitatea asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul I, anul 2022; 
- Adresa nr. 12885/21.07.2022 a Direcției Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații 

Publice și Relația cu ONG - privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I, anul 2022. 
În continuare dau cuvântul d-lui viceprimar. 

Dl viceprimar Sima Dan: stimați colegi, vă rog să-mi permiteți să supun atenției o problemă pe care Municipiul 
Mediaș o are și a cărei rezolvare ține de Consiliului Local.  

Concret, este vorba de problema locuințelor sociale din clădirile monument din centrul istoric al Mediașului. 
În mod evident, problema nu constă în funcțiunea de locuință a acelor spații ci vine din faptul că, fiind locuințe 
sociale, capacitatea persoanelor care locuiesc acolo de a întreține acele locuințe este limitată și nu avem certitudinea 
că eventualele investiții publice în restaurarea acelor clădiri vor putea fi păstrate și ferite de deteriorare. Pe de altă 
parte, beneficiarii acelor locuințe au și ei dreptul câștigat de a ocupa o astfel de locuință și, prin urmare, este necesar 
să le oferim o alternativă care să satisfacă și anumite standarde minime pentru ceea ce numim locuință socială.  

Tema asupra căreia vă rog să reflectăm ar fi aceasta: vom menține în acele clădiri aceste persoane economic 
vulnerabile și vom expune eventualele investiții la degradare rapidă sau schimbăm funcțiunea clădirilor respective și 
căutăm alte soluții locative pentru aceste persoane. Mulțumesc! 
Dl consilier Boca Teofil 

- Mulțumesc! 
- Dacă mai sunt alte observaţii?  
- Dacă nu, declar ședința închisă. 
- Vă mulțumesc! 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 17:08. 
 
 
 
Președinte de ședință, 

Boca Teofil 
Secretar general, 
Muntean Sanda   

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Cherteș Claudia Maria    


