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PROCES - VERBAL 
Încheiat azi 04.02.2022 

În şedinţa extraordinară 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 online de 
videoconferință și se procedează la vot electronic. 

 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Bună ziua! 
- O rog pe dna secretar general, să facă precizările organizatorice. 

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local.   
- Constat că şedinţa ordinară de astăzi 04.02.2022, este statutară, fiind prezenți on-line un număr de 18 

consilieri locali din totalul de 20.   
- Lipsesc: dl Radu George Stelian și dna Suciu Anca Maria  
- Şedinţa de astăzi, 4 februarie 2022, a fost convocată de către Primarul Municipiului Mediaş, prin 

intermediul Secretarului general, prin Dispoziția nr. 55/31.01.2022 şi prin afişare pe site-ul Primăriei.  
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 03.02.2022, fiind avizate proiectele de hotărâre 

supuse spre analiză şi aprobare.  
- Fac precizarea că pe Ordinea de zi avem 11 puncte.   
- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ supun la vot Procesul-verbal 

al şedinţei ordinare din data de 27.01.2022. 
- Dacă sunt observaţii cu privire la acest Proces-verbal? 
- Constat că nu. 
- Supun la vot Procesul-verbal. 
- Fac mențiunea că s-a conectat și dna Suciu Anca Maria. Avem o prezență de 19 consilieri locali. 
- Start vot! 
- Procesul-verbal a fost aprobat în unanimitate. 
- Şedinţa va fi condusă de către domnul consilier local, Toderici Marius Ioan. 
- Dau cuvântul domnului consilier.  

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc doamna secretar general! 
- Așa cum a precizat și doamna secretar general, pe Ordinea de zi avem 11 puncte. 
- Supun la vot Ordinea de zi. 
- Start vot! 
- Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (18 voturi electronic și 1 vot nominal, dl Dobai Paul Adrian). 
- 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. 

- Se înscrie cineva? Constat că nu. 
- Vom trece la dezbaterea punctelor de pe Ordinea de zi.  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local, a bugetului creditelor externe, a 
bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și 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 Sergiu Călin și dna 
Suciu Anca Maria) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Draga Gheorghe și dl Preda 
Ionuț Cătălin) 
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Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Sunt observaţii la acest punct?  
Dl Viceprimar Sima Dan: Aș avea eu o observație. Vreau să precizez că pe lângă proiectul propus de Aparatul de 
Specialitate al Primarului, buget, am mai avut 11 propuneri. Una venită de la domnul Novak pe care probabil toată 
lumea a primit-o și 10 propuneri de la colegii de la USR. În acest context aș avea 3 precizări: 

- prima este că, la cele 10 propuneri colegi vor primi răspuns de la Aparatul de Specialitate al Primarului, 
punctual; 

- în al doilea rând, o parte din problemele vizate pe aceste propuneri, așa cum vor observa din răspunsul 
scris își găsesc rezolvarea în proiectele existente, proiecte care sunt în diverse faze de rezolvare; 

- în al treilea rând și ultimul este că, spre deosebire de propunerea domnului Novak, propunerile venite de la 
colegi nu au avut fundamentare financiară. Nici cea a domnului Novak nu a fost foarte bine fundamentată pe partea 
de finanțare, dar cel puțin a prezentat o estimare de cost. Cele 10 propuneri primite de la colegii de la USR nu au 
avut nici măcar estimarea de cost. Nu vreau să devin prea elocvent pe tema asta, dar când facem propuneri pe buget 
este bine să estimăm costul la fiecare dintre ele și minim o potențială sursă de finanțare. Sigur că nimeni nu ne cere 
precizie în modul în care are loc mecanica asta a propunerii bugetului, dar să avem o idee despre cât costă și cam de 
pe unde am putea obține banii: din bugetul local, din surse extrabugetare, din împrumuturi, o idee de sursă de 
finanțare. Cam acestea au fost observațiile. Muțumesc! 
Dl consilier Crișan Sergiu Călin: Aș avea și eu o observație, dacă se poate. Îmi cer scuze. Aș dori, dacă este 
posibil pe viitor, cel puțin pe anul trecut să avem o dezbatere mai largă pe subiectul de buget. Pentru că este cea mai 
importantă propunere în decursul anului, iar aș propune să avem o dezbatere largă, în sensul, cu toți consilieri, nu 
doar pe comisii, ca să ne putem alinia cu toate cerințele, să primim și informații mai multe referitoare la buget.  
Dl Viceprimar Sima Dan: Dacă îmi permiteți dl Crișan, a fost dezbatere publică pe buget și cu regret ne-am cam 
uitat unii la alții, cei care am participat, adică eram doar din partea asta a consiliului, din partea mea. 
Dl consilier Crișan Sergiu Călin: Sunt perfect de acord cu dumneavoastră domnul Sima, însă la momentul în care 
dezbaterea a fost publică, bugetul era redactat într-o formă incipientă. Nu am avut nici defalcare pe secțiunile de 
dezvoltare și pe secțiunea de funcționare, adică datele au fost așa generale. Consider că o dezbatere, o discuție și o 
argumentare a tuturor valoriilor prinse în buget se poate face după ce bugetul este în forma finală, așa cum am 
primit-o în documentele pentru ședința de astăzi. 
Dl Viceprimar Sima Dan: Cred că ați solicitat și ați primit. 
Dl consilier Crișan Sergiu Călin: Da, am primit un flyer. 
Dl Viceprimar Sima Dan: Sincer, nu știu ce anume ați primit. 
Dl consilier Crișan Sergiu Călin: Am primit flyerul care a fost prezentat în dezbaterea publică. 
Dl Viceprimar Sima Dan: Am înțeles, secțiunea de dezvoltare schițată. 
Dl consilier Crișan Sergiu Călin: Am primit 2 pagini, iar în documentele pe care le-am primit acum 5 zile sunt 290 
de pagini, adică cu totul alceva. Pe baza la acele 290 de pagini, eu zic că putem să avem o dezbatere concretă. 
Dl Viceprimar Sima Dan: Ok, cel puțin pe parte de costuri să încercăm să fim riguroși. Mulțumesc.  
Dl consilier Crișan Sergiu Călin: Mulțumesc și eu. 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc! 
- Dacă nu mai sunt observaţii supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 3 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin, dl Preda Ionuț 

Cătălin și dna Suciu Anca Maria). 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Sportiv ,,Gaz Metanˮ 

Mediaș. 
- 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. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Sunt observaţii la acest punct?  
 
Dl consilier local Crișan Sergiu Călin: Aș avea o obsevație, dacă se poate. Am solicitat atât la comisie și mai 
solicit încă o data să ni se pună la dispoziție un plan de măsuri pe care îl ia Clubul Sportiv, pentru că ni se pare 
normal să existe un plan de măsuri de redresare, atâta timp cât solicită aproape an de an finanțare, sprijin financiar.  
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Am aflat printre altele din presă că a fost sau urmează o discuție între domnul Primar și ceilalți sponsori ai echpei și 
bănuiesc că se va discuta și acest plan de redresare. Aș vrea tare mult dacă este posibil să ne fie pus și nouă la 
dispoziție și tot o dată și minuta discuției dintre domnul Primar și sponsori. Mulțumesc! 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

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

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca Maria). 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc dna secretar general! 
 
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Clubul Sportiv ,,Ippon 

Mediaș”. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dna 
Țichindelean Adriana) 

Dl consilier local Crișan Sergiu Călin: Am și aici o obsevație, dacă se poate. Solicit să ni se pună la dispoziție 
criteriile prin care se acordă integral, parțial sau se respinge solicitarea de finanțare, pentru că am observat că în 
cazul clubului Ippon acordarea a fost parțială. Aș vrea să știu care sunt criteriile în baza cărora se oferă sprijin 
parțial sau de ce nu integral. Trebuie să existe niște criterii în baza cărora se acordă doar o parte din suma solicitată. 
Mulțumesc! 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Dacă mai sunt alte observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, 1 abținere (dna Suciu Anca Maria) și 1 consilier local 

nu participă la vot (dna Țichindelean Adriana Ștefania). 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc dna secretar! 
 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Clubul Sportiv Școlar Mediaș. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Draga Gheorghe) 
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 Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, 1 abținere (dna Suciu Anca Maria) și 1 consilier local 

nu participă la vot (dl Draga Gheorghe). 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc dna secretar! 
 
5. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Strada Narcisei. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

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

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
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- Mulțumesc dna secretar! 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase pe picior către 

agenți economici și a masei lemnoase fasonate către populație, material lemnos provenit din tăieri de produse 
accidentale în anul 2022, din fondul forestier proprietate publică a 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 Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, întocmit de 

către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a 
Municipiului Mediaş. 

- 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 Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
8. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de către SC FRUCTOMED 

SA. 
- 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 Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza SF și a indicatorilor tehnico - economici 

pentru obiectivul de investiții „Stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice in municipiul Mediaș”. 
- 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 Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la „Programul privind reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier 
nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule în localități” cu proiectul 
„Stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice în Municipiul Mediaș” și aprobarea cheltuielilor legate 
de proiect. 

- 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 Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc dna secretar! 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent proiectului 

european ERASMUS+ cu titlul „Formarea și dezvoltarea abilităților și atitudinilor pentru integrarea cu 
succes pe piața europeană a muncii” la Colegiul Școala Națională de Gaz, pe anul 2022. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

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

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (18 voturi electronic și 1 vot nominal, dl Draga Gheorghe). 
- Mulțumesc! 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc dna secretar general! 
- Dacă nu mai sunt alte observaţii declar ședința închisă. 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 16:24. 
 
 
 
Președinte de ședință, 
Toderici Marius Ioan 

Secretar general, 
Petruţiu Marina Simona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Chertes Claudia    


