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PROCES - VERBAL 
Încheiat azi, 30 august 2022 

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

 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș de astăzi, 30 august 2022. 
- Se intonează Imnul Național al României. 
- O rog pe doamna secretar general să facă precizările organizatorice. 

Doamna secretar general Muntean Sanda 
- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș.   
- Constat că şedinţa de astăzi, 30 august 2022 este statutară, fiind prezenți un număr de 21 consilieri 

locali, din totalul de 21 în funcție.   
- Şedinţa de astăzi, 30 august 2022 a fost convocată de către Primarul Municipiului Mediaş, prin 

intermediul secretarului general, prin Dispoziția nr. 473 din 23 august 2022 şi prin afişare pe site-ul 
primăriei.  

- Proiectul ordinii de zi s-a completat prin Dispoziția nr. 482 din 26 august 2022 cu 4 puncte după 
cum urmează: 

Pct-ul nr. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli 
al Municipiului Mediaş, pe anul 2022. 

Pct-ul nr. 15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Mediaș, a imobilului situat administrativ în Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 2. 

Pct-ul nr. 16. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului situat administrativ în 
Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 1 ap. 2, în favoarea Asociației „Mediaș 750 de ani”. 

Pct-ul nr. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico 
- economici, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare instalație de încălzire centrală Liceul Tehnologic 
Automecanica”. 

- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 29 august 2022, fiind avizate proiectele de 
hotărâre supuse spre analiză şi aprobare, aflate pe ordinea de zi.  

- Precizez că pe ordinea de zi avem 17 puncte și 1 informare. 
- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ supun la vot Procesul - 

verbal al şedinţei extraordinare din data de 25 august 2022. 
- Dacă sunt observaţii cu privire la acest proces - verbal? 
- Constat că nu, astfel supun la vot procesul - verbal. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Procesul - verbal a fost aprobat în unanimitate. 
- Dau cuvântul domnului consilier Cotei Mihai Gheorghe, președinte de ședință. Vă mulțumesc! 

Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 
- Mulțumesc, doamna secretar general! 
- Așa cum a precizat și domna secretar general, pe ordinea de zi avem 17 puncte și 1 informare. 
- Înaite de a intra în dezbateri dau cuvântul, domnului Primar Gheorghe Roman. 

 
Domnul Primar Gheorghe Roman 

- Bună ziua tuturor! Aş dori să fac o precizare: în calitate de inițiator voi retrage de pe ordinea de zi 
punctul numărul 9 - Proiect de hotărâre privind completarea Calendarului cultural - sportiv aferent anului 
2022, aprobat prin HCL nr. 82/24.02.2022. Mulțumesc! 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

- Supun la vot ordinea de zi, fără dezbaterea punctului nr. 9. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
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- 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. Dacă se înscrie cineva dintre colegi? Este vorba 
doar de consilierii din sală. Nu se înscrie nimeni. Dacă dintre cei prezenți în sală doresc să ia cuvântul la 
punctul „diverse” și în acest caz timpul alocat fiecărui vorbitor este de 3 minute cu dreptul la o singură 
intervenție.  

- Vă rog să îmi spuneți numele. Domnul Brodeală. 
- Altcineva din sală? Domnul Suciu, domnul Dordea. 
- Punctul „Diverse” este ultimul pe ordinea de zi. Atunci se va lua cuvântul celor prezenți în sală. 

Acesta este regulamentul.  
- Cine mai dorește să ia cuvântul? Încă o dată, nu este o dezbatere publică este o ședință a consiliului 

și noi ca și consiliul local vom lucra în conformitate cu regulamentul de funcționare. 
- Deci, cine dorește? Spuneți-mi numele, dacă doriți să vă puteți înscrie. La final, sigur că da. Vom 

discuta. Aveți trei minute. Vă rog doamnă spuneți-mi numele. Vă rugăm să îmi spuneți numele. Nu vă aud. 
Deci nu vă aud, în acest haos nu vă aud.  

- Cum vă numiți? Domnul Boieșan, doamna Muller, doamna Goga Liliana. 
- Este ultima dată când reiau, la punctul „Diverse”, toată lumea va lua cuvântul. Punctul „Diverse” 

este ultimul pe ordinea de zi. Ședința de consiliu se va desfășura conform regulamentului de funcționare. 
- Domnul Covaci Novak, domnul Bârsan Nicu.  
- Altcineva? Domnul Pinci Radu, doamna Zanca Domnica, domnul Mija Marius, domnul Stoica 

Bogdan, domnul Vlăduțiu Cosmin, doamna Anghel Maria, doamna Mircea Antonela, doamna Dărăban 
Victoria, doamna Andorca, domnul Potra Horațiu, domnul Bucurenciu Mircea. 

- Mai dorește cineva din sală să ia cuvântul la punctul „Diverse”? 
- Avem 19 cetățeni care vor lua cuvântul la punctul „Diverse”. 
- Până la data ședinței nu s-au înregistrat alte întrebări sau interpelări de la cetățeni. Vom trece la 

dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.  
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții al Aparatului de 

Specialitate al Primarului 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 observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 95/2017 privind înființarea Clubului 

Sportiv Municipal Mediaș, cu modificările şi completările ulterioare. 
- 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. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
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3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construite prin Agenţia 
Naţională pentru Locuințe în regim de închiriere. 

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

- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru 

locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Municipiul 
Mediaş. 

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

- Dacă sunt observaţii?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
5. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil cuprins în inventarul 

domeniului privat al Municipiului Mediaș din „locuință” în „locuință socială” și darea în 
administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş. 

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

- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea 

apartamentului nr. 4 (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în 
Municipiul Mediaș str. Johannes Honterus nr. 8 Județul Sibiu. 

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

- Dacă sunt observaţii?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru alipirea a două imobile, 

situate în intravilanul Municipiului Mediaș str. Angărul de Sus fn. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Segiu) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin și dl Preda 

Ionuț Cătălin). 
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8. Proiect de hotărâre privind modificarea devizului general și a indicatorilor tehnico - 
economici, pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE STRĂZI ȘI REŢEA CANALIZARE 
PLUVIALĂ - FAZA II, CARTIER AUREL VLAICU, MUNICIPIUL 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. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume de la bugetul local, sub formă de 

garant, acordate unităților de învățământ preuniversitar de stat cu rezultate deosebite în domeniul 
performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite la Examenul de Evaluare Națională și Examenul 
de Bacalaureat sesiunea iunie - iulie 2022. 

- 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?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea fundaţiilor 

şi asociaţiilor din bugetul local, în anul 2023. 
- 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?  
- Consta că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
12. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului 

privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Parcelare și construire locuințe 
individuale, cuplate și colective mici, drum acces, amenajări exterioare, împrejmuiri, racorduri și 
branșamente utilități” str. Câmpul de Sus fn. 

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

- Dacă sunt observaţii?  
- Consta că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD 

„Reabilitare/Modernizare străzi Centru Istoric” Municipiul Mediaș, Județul Sibiu și însușirea 
raportului privind implicarea și consultarea publicului nr. 14257/18.08.2022. 

 
- 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. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (dl Costea Lucian) 



5 
 

- Dacă sunt observaţii din partea consilierilor la acest punct?  
- Constat că nu. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu adoptată cu 16 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” (dl Costea 

Teodor Lucian, dl Draga Gheorghe și dna Suciu Anca Maria) și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin și dl 
Preda Ionuț Cătălin). 

 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Mediaş, pe anul 2022 
- 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: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian) 

- Sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 3 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Draga 

Gheorghe și dna Suciu Anca Maria). 
 
15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

Municipiului Mediaș, a imobilului situat administrativ în Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 2. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Segiu) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii la punctul numărul 15?  
- Dacă nu sunt observații la punctul numărul 15, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin și dl Preda 

Ionuț Cătălin). 
 
16. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului situat administrativ în 

Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 1 ap. 2, în favoarea Asociației „Mediaș 750 de ani”. 
- 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 la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico - 

economici, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare instalație de încălzire centrală Liceul 
Tehnologic Automecanica”. 

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

- Dacă sunt observaţii?  
- Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
- Pe ordinea de zi avem o informare, Adresa nr. 14439/23.08.2022 a Organizației Alianța Pentru 

Patrie Mediaș. 
- Trecem la punctul „Întrebări, Interpelări, Diverse”. 
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- Consilieri nu avem înscriși pe ordinea de zi. Vom da cuvântul cetățenilor care s-au înscris. Începem 
cu doamna Brodeală. Domnul, scuzați. Să vă spuneți numele complet, vă rog.  
Domnul Brodeală Trifon 

Brodeală Trifon, Aviație, 9 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Domnul are cuvântul și trebuie să respectăm.  
Domnul Vlăduțiu Cosmin 

Proiectul mai pote fi anulat, ca să știm din capul locului? 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Proiectul a fost... Lăsați-l vă rog frumos pe domnul să discute, s-a înscris la cuvântul. 
Dumneavoastră v-ați înscris la cuvânt? Când vă vine rândul, vă rog să fim civilizați. Domnule Brodeală, vă 
rog spuneți ce aveți de spus. Vă ascultăm. 
Domnul Brodeală Trifon 

Deci, vreau să vă spun că sunt în asentimentul tuturor mai ales pentru, privind parcul. Noi trăim în 
Mediaș, împreună cu copiii, bunicii, bătrânii și așa mai departe. Avem nevoie de aer, de oxigen. Deci, în 
principiu, vreau să vă spun: în urmă cu 37 de ani am făcut o propunere la alt, domnul care a fost primar aici 
și am cerut să se facă alee pe Târnavă, să putem să ieșim cu copiii la aer, să ne plimbăm, să ne relaxăm. 
Revin cu aceeași propunere: deci, începând de la Podul Mare până la Aviație să facă viaduct, să poată să 
facă alee, să pună bănci, să pună iluminat stradal cu fotovoltaice din acelea ca să nu coste bani și bordurile 
care se iau de pe străzi, să le pună acolo, să pună pietriș, ca să putem să ne plimbăm, să ieșim să ne 
oxigenăm. În același timp vreau să precizez că nu știu care este situația. A fost prima, strada Aviației pe care 
a început canalizarea, s-a făcut mizerie și de atunci am rămas ultimii. Este o peșteră și o... practic, plin, plin 
de apă. Nu s-a rezolvat nimic. S-a promis de trei ani de zile deci, s-a intervenit peste tot. Ăsta al doilea 
punct. Al treilea punct: ca să nu lungesc că nu mă pot încadra în cele cinci minute. Vreau să fie și cetățenii 
orașului chemați, verificați, discutat în principiu. Pentru că la început domnul Roman a mobilizat toate 
cartierele, pe toată lumea, în ultima perioadă, nu știu care e situația. Vreau să vă spun inclusiv, stimați 
domni consilieri, nu știu care este aspectul, nu lucrați împreună cu primăria, nu văd că toată lumea ridică 
mâinile sus, dar efectiv populația, vreau să vă spun că este nemulțumită total. Dați-le încredere oamenilor, 
cetățenilor, pentru că, cum se observă au plecat mulți și pleacă mulți. Între 8 și 16 se mai fluctuează, după 
ora 16 le este frică să mai iese prin oraș. Încă vreau să vă spun că poliția nu-și face datoria, la Aviație se 
consumă droguri, să… Poliția stă în mașină și mersi, bine. Avem martori care sunt acolo. Deci, s-a ajuns 
într-un hal de îți e frică să ieși pe stradă, în special femeile tinere. Ar trebui să interveniți la nivel înalt, 
central și să punem punct la astea. Iar în privința parcului, să știți că tot orașul vuiește și tot orașul nu va 
accepta și va ieși în stradă. Se va face mobilizare totală. Eu cu cine am discutat, toți nu discută. Ne trebuie 
aer, ne trebuie oxigen, ne trebuie plimbare, ne trebuie să ieșim cu copiii, să-i plimbăm. Unde ieșim?  
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Mulțumim! Domnul Suciu Bogdan. Vă rog să-i dați microfonul în spate. Mulțumim! Domnul Suciu 
Bogdan? Am înțeles bine?  
Domnul Suciu Bogdan 

Da. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Aveți 3 minute. 
Domnul Suciu Bogdan 

E vorba de punctul 13 care, cum s-a văzut în unanimitate toată lume a ridicat mâna. Data trecută, 
când am fost aici ni s-a spus că sunt 86% din ce este acum va rămâne acolo. Din ce a postat domnul primar, 
din planșele acelea, greu este de crezut că sunt 86% din suprafață, plus arbuștii. S-a specificat atunci că nu 
vor fi pomi, sunt niște arbuști care vor fi înlocuiți deci, cred că sunteți conștienți domnilor și doamnelor 
consilieri, care ați avut tupeul să ridicați mâna în unanimitate.  
Doamna consilier Suciu Anca Maria 

Nu ați fost atenți pentru că în sală era ce era. Deci, au fost 16 voturi „pentru”, 3 „împotrivă” și 2 
abțineri. 
Domnul Suciu Bogdan 

Cei care au ridicat mâna, cei care au ridicat mâna nu știu cum o să dați ochii cu lumea în oraș și să le 
explicați de ce s-a întâmplat acest lucru și pentru ce motiv. Pentru cum am spus și data trecută și doresc să o 
amintesc acum și închei cu asta. Începând de la toți, ce înseamnă bugetar, sunteți și aveți voie să fiți acolo 
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pentru că noi plătim taxe, sunteți plătiți din banii noștri și ar trebui să înțelegeți ce înseamnă 
responsabilitatea să fiți acolo puși, că ați fost puși nu ați fost numiți, puțină lume a fost votată, dacă se mai 
vorbește de vot în ziua de astăzi, în ziua de astăzi sunt numiți oameni ca să iasă votul la sfârșit. Și îmi pare 
rău că am venit după atâția ani de zile înapoi în orașul acesta și să văd cum arată orașul și să văd, să mă uit 
aici în față, să văd oameni de vârsta mea, din generația mea, care sunt așa cum sunt în ziua de astăzi și merg 
cu valul pentru că așa trebuie să fie, ca să își păstreze un post și pentru următoarea candidatură să vină iarăși 
pe același post, ca să își poată menține avantajele. Îmi pare rău, îmi pare rău că s-a ajuns așa departe. Îmi 
pare rău!  
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Mulțumesc! Domnul Dordea.  
Domnul Dordea  

Domnule președinte, îmi pare tare rău să vă spun că ați deturnat într-un mod nefericit această 
ședință. Încercarea mea era a lăsa publicul, adică a muta categoria „Diverse” înaintea dezbaterii în punct și 
acesta nu era în contradictoriu cu regulamentul. Acum mă pregăteam și eu să țin un discurs adresat explicit 
onorabililor consilieri din PNL, cu speranța că se vor schimba din „poziția de Ghiocel” într-una verticală. 
Deși sunt puține speranțe, fiindcă toate inițiativele de până acuma au fost votate de PNL, de la începutul 
mandatului, au fost votate de consilierii PNL în unanimitate și aveam puțină speranțe, barem o brumă de 
democrație să fi arătat acestor cetățeni lăsându-i să-și exprime punctul de vedere înaintea dezbaterii, extrem 
de fierbinți a acestei… Acum mie nu îmi rămâne să vă spun altceva, dumneavoastră domnule președinte și 
colegilor dumneavoastră din PSD, să aveți verticalitatea să vă priviți cetățenii în ochi de câte ori îi veți 
întâlni în stradă. Vă mulțumesc! 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Vă mulțumim! Doamna Boieșan. Să vă spuneți numele complet, vă rog. Nu. Microfonul e pornit. 
Puteți vorbi. Țineți microfonul sus să vă auzim. 
Doamna Boieșan Victoria 

Boieșan Victoria, sunt. Am să fiu foarte scurtă și mă încadrez în trei minute. Am fost în audiență la 
domnul primar, care a prezentat și am întrebat și despre acest proiect, cu stupoare constat acum că m-ați 
mințit când am fost în... Da? Proiectul cu parcul, am întrebat, ce se întâmplă cu parcul? Nimic doamnă, 
nimic, nimic, nimic nu se întâmplă cu parcul. Am mai avut și altă problemă cu strada, cu care,..cu nu știu ce. 
Domnul primar, ultimul mandat va fi al dumneavoastră, dacă nu respectați cetățenii Mediașului, ultimul și 
toată șleahta de consilieri care nu se găsesc să fie 10 împotriva unui proiect, care nu are nici un sens, nici un 
sens nu are acest proiect. Dumneavoastră v-ați tăiat copacii din grădină? V-ați tăiat? Nu! Aveți o locuință 
superbă. Felicitări! Să o folosiți sănătos! Dar aveți spațiu verde. Păi lăsați domnule primar niște spațiu verde 
să ne mai întâlnim și noi în parc. Eu sunt medieșeancă get-beget, dumneavoastră nu. De 100 de ani e neamul 
meu. Neamul meu e de 100 de ani în Mediaș, domnule primar, dumneavoastră nu. Dumneavoastră nu iubiți. 
Nici un primar nu a iubit Mediașul. Nimeni. Unul a fost și a murit, era să fie, adică. Ce mai căutați în 
primărie? Când vă abordează cineva, mai puteți sta în primărie dumneavoastră? Eu una nu! Eu una nu! Nu o 
să mai prindeți un mandat, sigur. Și pentru acest proiect să nu uitați că se poate ajunge mai departe, dacă 
începeți și faceți această porcărie de betonare a centrului istoric. Pentru turism, pentru turismul din Mediaș 
ce ați făcut domnilor consilieri și domnule primar? Ce ați făcut pentru turism? Orașul acesta are potențial 
turistic. Ați făcut ceva? Nimic! De unde vreți bani? Din turism vin banii domnule. Parcul, parcul împiedică, 
parcul, că acolo trebuie să vină niște firme să lucreze, fi-rar ai dracu de firme. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Urmează doamna Muller Adriana. Vă rog să luați microfonul, să vă auzim toți. 
Doamna Muller Adriana 

Am impresia că sunt întru-un film prost aici. Parcă, parcă îmi este rușine de ce se întâmplă. Nu sunt 
de acord cu distrugerea parcului. Toată lumea, în lumea asta, nu știe cum să facă, să aibă verdeață, foarte  
multe lucruri se usucă, se cercetează folosirea plantelor care rezistă la uscăciune. Fiecare înlocuiește plante 
vechi cu plante noi pentru ca să aibă și pentru viitor verdeață, noi tăiem parcul, deși turiștii ne admiră pentru 
acest parc, care este foarte frumos. Bătrâni care nu au bani pentru un concediu sau nu au fost niciodată într-
un concediu, se duc acolo, se așează pe o bancă și cumpără o înghețată sau un covrig și se simt bine în acel 
parc. Noi îl distrugem. Chiar dacă îl facem așa cum vreți dumneavoastră, parcelele acelea urâte, pătrățoase 
de la Casa Piariștilor până la fântână arteziană o să arate groaznic. Nu se potrivesc la arhitectura noastră și 
nu o să aibă nici o față. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 
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Doamna Goga Liliana, dacă am înțeles bine. 
Doamna Goga Liliana 

Eu sunt aici pentru că nu sunt de acord cu distrugerea parcului. Nu mă bag în alte probleme care mă 
deranjează și de care sunt dezamăgită. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Vă rog microfonul mai sus și nu-l mișcați, să vă auzim complet. 
Doamna Goga Liliana 

Deci, am zis că mă numesc Goga Liliana și sunt aici pentru că sunt împotriva distrugerii parcului din 
centru. Am și alte nemulțumiri și alte neajunsuri care mă deranjează dar, deocamdată vorbesc numai despre 
asta, sunt împotriva distrugerii parcului din centru. Atâta am vrut să vă spun. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Mulțumim! Domnul Novac. 
Domnul Novac 

Acum, „sărind tot peste capră” primarul și mai departe. Trebuie să… Eu văd tot ce a făcut până 
acum, în perioada lui, făcut și multe care a fost bun, și asta acum ajungem la un punct care nu a fost în 
ordine în ochii mei. Trebuie să tot spun, dar nu are temă acum, dar tot trebuie să spun mulțumesc pentru 
weekend. A fost organizat perfect, mi-a plăcută asta și cu gastronomie și pentru copiii și pentru muzică tot, 
trebuie să spun asta a fost în ordine, respect pentru asta, dar acum ajungem la temă. Vreau să mai spun, am 
scrise, sunt austriac nu vorbesc așa bine românește, pentru asta am scris aici. 

Încă o dată, stimate domnule primar, stimate consilier, stimate membru al administrației, stimate 
public. Aș dori să precizez din nou opinia mea cu privire la proiectul pentru parc. În Europa există o 
tendință de acord, acordă atenție istoriei dar adesea o „supraevalua”. Este un exemplu pe care toată lumea îl 
poate vedea în Piața Mare la Sibiu. Dacă fântânile cu apă nu iasă din pietre în mai multe locuri nu pot să stai 
acolo la vară, dar trebuie să fim conștienți de istoria noastră, dar nu trebuie să închidem ochii în față 
schimbărilor climatice extreme. Știu exact ce înseamnă piatră în Piața Ferdinand dacă copacii și verdeața 
vor fi reduse astfel. Probabil că problema acuma este că finanțarea UE a fost construită pe proiectul 
primărie, o schimbare semnificativă ar pune în pericol finanțarea parcului, posibil. Nu sunt informat despre 
asta. Da, sunt unul dintre criticii acestui proiect, dar pentru mine critica există, trebuie să vie completă și mai 
ales credibilă, doar dacă se pot oferi și alternativă. De aceea vreau să fac o ofertă la primărie. Mă văd în 
măsură să elaborez un plan de design, de ideea principală, pentru a înfrumuseța acest parc și sunt convins că 
vă arată pe 3 ori mai frumos decât acum. Inclusiv copacii și spațiile verzi. Legenda va arată apoi că aici sunt 
incluse atât aspecte istorice cât și îmbunătățire a valorii de agrement și de recreere, inclusiv îmbunătățirea 
informațiilor turistice și de asemenea elemente culturale. Acestui parc i se poate conferi o atractivitate 
deosebită care să depășească cu mult ceea ce există deja. Dacă eu includ perioadele de ucenicie și de studiu, 
atunci în luna aprilie am avut exact 56 de ani, când mă ocup profesional de subiectul amenajare exterioare, 
peisagistice și în proiectare și în executare. Consider că am suficientă competență profesională pentru a 
elabora un astfel de plan. Condiția prealabilă este la municipalitate, să îmi dea mie un plan al situației 
actuale a parcului precum și un plan al tuturor conductelor subterane cum ar fi cele de gaz, apa, canalizare și 
electricitate. În 4 săptămâni voi avea proiectul gata și voi prezenta la primărie. Nu există nici un cost pentru 
municipalitate, fac asta gratuit. Vreau să-mi exprim legătură și mulțumirea mea față de acest oraș în care 
locuiesc de aproape 20 de ani. Dar în același timp voi prezenta acest plan și în mod public, astfel încât și 
locuitorii din Mediaș să își poată exprima opinia. Acest lucru să se facă prin intermediul internetului, a 
rețelelor de socializare din Facebook, orice și prin intermediul unui panou pe care îl voi amplasa într-un loc 
accesibil publicului, de exemplu în foierul la primărie cu acordul consiliului municipal. Acum aștept ca 
primăria să accepte sau respinge oferta mea, precum și opinia locuitorilor prezenți aici cu acest scop. 
Mulțumesc pentru atenție. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Mulțumim, domnule Novac. O puteți înregistra la registratură. Domnul Bârsan Nicu. 
Domnul Bârsan Nicu 

Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Mă uit în ochii dumneavoastră, nu-s cei ce v-am ales noi din 
sală și din orașul Mediaș, ne pare rău. Oricum conducerea care era lângă domnul Roman au plecat toți. Știți? 
Probabil ați rămas cei care sunteți mulți votanți. Bun, schimbăm subiectul. În calitate de administrator al 
unei societăți comerciale de amenajare a spațiilor verzi de peste 20 de ani cu rezultate, cred, destul de bune, 
eu sunt împotriva distrugerii parcului, pentru că de când este domnul Roman, nu neapărat că îl acuzăm, tot 
ce s-a construit sau s-a făcut spații verzi, nimic nu e întreținut, deci spațiul din centru e super OK, dar 
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trebuie întreținut de firmă de specialitate, nu gen lucrarea de la Han, parcul copiilor, care e dată, eu știam 
din 2020, la SN DECO. Hai că spun acum să știți, să știe toată lumea din sală. Eu am făcut toate 
proprietățile șefului tău, am făcut inclusiv hanul și licitația o câștigă Uwe Draser. Bravo! Om care niciodată 
nu a pus un metru de gazon. Și așa cu toate lucrările pe care dumneavoastră le ridicați acum în consiliu. Ar 
fi timpul să se termine chestiile astea. Sunt forte multe lucrări de slabă calitate în tot Mediașul. Mi-ați luat 
gura așa-i, vorbesc poate prea mult și ce trebuie. Firme abonate ale domnului primar, să știe toată sala și 
probabil oricum știe toată lumea. Asta vrem, deci proiectul și cu Parcul de la Han, eu știam din 2020 după 
care s-a pus în practică, de domnul primar, făcut la masă, la înțelegere. Nu e voie așa ceva. Tundeți spații 
verzi, spălătorie de auto, care tundea cu mașina de iarbă, cunosc. Domnule primar, să trăiești! Te-am ajutat 
în prima campanie, dar nu o să te mai ajut niciodată, nici eu și nici oamenii mei din jurul meu. Să îți fie 
rușine, pentru că te-am sprijinit și ți-am vrut binele că ești din generația mea și ți-am vrut binele și te-am 
sfătuit de câte ori am avut ocazia. Atâta am avut de zis. Și dacă doriți, puteți consemna domnule președinte, 
că oricum ridicați mâna la ce zice domnul primar că dumneavoastră sunteți numai un simbol acolo, nu aveți 
nici o putere, vă ajut și eu cu proiectarea parcului, dar nu neapărat pe sume mari de bani, vă ajut cu 
proiectarea parcului cu domnul Novac, căci noi suntem de zeci de ani printre primii din România care ne 
ocupăm de amenajări. Vă putem ajuta cu un proiect frumos, cu bănci, pomi, să rămână pomii, cum arată 
acum. Nu să tăiați, să aduceți pavaje de doi bani. Sunt 6 mil. de euro, pe care nu vă interesează parcul, banii 
spre firme direcționate. Să știe toată lumea din sală, pentru că eu știu chestiile alea și o să mă duc mai 
departe și nu o să mă las. Și vouă să vă fie rușine, la toți de acolo că noi v-am votat. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Domnul Pinci Radu. Domnul, domnul Bârsan, vă rog dați microfonul în spate la domnul Pinci. 
Domnul Pinciu aveți cuvântul trei minute, vă rog la microfon. 
Domnul Pinci Radu 

De pe timpul lui Ceaușescu a existat un profet indian care o profetizat următorul lucru: că se va 
ridica un om în România și cu ajutorul și cu conducerea telepatică a lui Dumnezeu, va opri decăderea 
României. Mă refer la decăderea psihologică, psihică, economică, din toate punctele de vedere România de 
32 de ani se duce la vale, în fundul iadului. Acuma suntem în fundul iadului, în întuneric. Așa, ca să ieșim 
din întuneric și din prostia și… din iadul întunecat al corupției există o singură cale, împlinirea fără greșeală 
a celor 10 legi divine. Deci aia ne ajută să ieșim din iad. România trebuie condusă pe calea cea dreaptă a 
celor 10 porunci și eu sunt omul care vă conduce România pe calea cea dreaptă a celor 10 porunci. Vă place, 
nu vă place ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul, sunt viitorul conducător al României. Urmează, urmează, 
urmează. Că domnii de la conducerea țării au condus România în jos, în iad și din cauza corupției și a 
păcatelor suferă milioane… produceți niște dureri și suferințe de nu vă puteți imagina. Nu vă puteți imagina 
câtă durere și câtă suferință produceți voi la populația din România. Deci, suferința asta și durerile acestea 
ce le rabdă poporul român de 32 de ani, în primul rând sunt din cauza conducătorilor și din cauza păcatelor. 
La fiecare, sigur are fiecare o parte de vinovăție. Este timpul ca românii să se trezească din prostie, din 
nebunie și din halucinația asta fără Dumnezeu că ajungem și mai rău de atâta. În legătură cu parcul, că văd 
că solicită populația și eu nu pot să refuz, eu nu pot să refuz. Deci în legătură cu parcul, măi oameni buni, 
chiar dacă dumneata ești acolo, hai să ne înțelegem omenește să ajungem pe frecvența aia omenească. Deci, 
parcul e un rezervor, un rezervor de oxigen. Dacă dumneavoastră ne luați oxigenul, înseamnă că 
dumneavoastră vreți să ne omorâți, măi frate. Deci, din clipa în care voi… Ăsta e un rezervor important de 
oxigen într-un oraș poluat. Deci, avem nevoie de parcul acesta. Nu îndrăzniți să-l distrugeți, că din beton nu 
iasă oxigenul. Sunt copii… sunt și dintr-ăștia nebuni. Am fost azi la un croitor care zicea: pe mine nu mă 
interesează, că și așa eu nu mă duc acolo. Da, dar sunt viitoarea generație de copii. Vor și copii ăștia din 
Mediaș să aibă un loc de joacă, că e un singur parc. Nu vă luați după Sibiu, ca să faceți și voi ca în Piața 
Mare, că acolo e Piața Mare, dar mai are vreo 30 de parcuri. Kilometri „Sub Arini” și pe acolo sunt 
kilometri de parc. Deci are un loc de unde să se oxigeneze, deci e vorba de oxigen aici de viață. Avem 
nevoie de oxigen și parcul este un… încă să mai puneți pomi, să mai puneți un rând de pomi, deci să 
înmulțiți oxigenul, să crească oxigenul. Nu să tăiați, că nu suntem la pușcărie, că numai la pușcărie și la 
Auschwitz am văzut pe internet, numai acolo era beton. Păi nu transformați orașul ăsta frumos într-un lagăr 
de exterminare a populației. Ați înțeles, nu? Și nu vă puneți rău cu viitorul conducător al României că vă 
chem, vă spun că vă chem la ordin. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Domnule Pinciu, vă mulțumim frumos pentru intervenție. Urmează doamna Zanca Dominica dacă 
am înțeles bine. Trei minute vă rog.  
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Doamna Zanca Dominica 
Mă aud? Unu doi, unu doi. 
Am puțin de vorbit, că eu nu voi fi președinta țării. Un singur lucru vreau să spun: am 74 de ani, 

poate ca mine nu arată multe femei, dar eu fără parcul ăla nu pot să trăiesc. Sunt dusă la spital de multe ori, 
nu am aer, nu am… îs pe line ecologică, distrusă fără parc. Aș vrea să vă spun un singur lucru: Adriano 
Celentano în Italia a scos un cântec foarte vechi, „Băiatul de pe strada Gluck” și acolo vorbea că copilul 
trebuia să se mute întru-un oraș unde era școala mai mare. El a început să plângă. Copiii în jur: ce-ți pasă să 
mergi la oraș. Nu e adevărat. Nu mai calc cu picioarele desculț în iarbă, nu mai am aerul curat să respir, nu 
mai pot trăi. Domnule primar, vă rog frumos nu vă lăsați influențați de consilierii care vă învață. E un 
proiect foarte greșit. Îi un proiect greșit, un proiect foarte greșit. Pentru că, ca și mine eu sunt reprezentată 
de acolo de la noi din Gura Câmpului, că noi discutăm. Ele sunt mai bătrâne nu au putut veni și din cauza 
căldurii și din mai multe cauze. Deci, vă rog frumos să vă gândiți de 100 de ori, parcul e singura oază a 
Mediașului, nu cum o zis cineva că vin turiști și nu se pot fotografia. Păi i-a scutiți-mă pe mine de porcăriile 
astea. Lăsați că orice copac puneți, platani, am înțeles că aduceți platani. Platanii, domnule nu au umbra 
teilor, nu au mirosul teilor. Care e problema? Eu mă duc, eu mă duc de foarte multe ori în parc tocmai ca să 
iau un pic de aer, că nu am aer. Vin foarte, foarte mulți părinți tineri cu copii, zi de zi. Minte cine zice că nu 
se duc. Se duc. Și copiii își întind mânuța la apa puțină și stau cu căciuliță în cap. Domnule primar, eu v-am 
știut un om bun. Vă rog frumos, reorientați-vă și foarte rapid. Pentru că dacă vin alegerile „I m sorry”, cum 
zice neamțul. Na, vă rog foarte, foarte, foarte frumos. De băieți tineri care sunt pe lângă dumneavoastră nu 
zic nici un cuvânt bun. Îmi pare foarte rău, că nu am motiv. Un singur lucru vreau să vă mai zic, gunoaiele 
din Gura Câmpului, chiar în spatele părinților dumneavoastră, unde stau eu, sunt sub toată critica. Ați 
promis de atâtea ori că veniți. O droaie de femei și-au scrântit piciorul. Sunt duse cu piciorul în ghips, cu 
luxații mari din cauză că nu pot să le tragă la loc. Pentru că vin acolo țigani, își bagă mâna, scot, lasă 
murdar. Veniți în vizită cu băieți și umblați între oamneni, pentru că oamenii vă așteaptă să vă spună 
problemele. Eu mi-am făcut altfel părerea despre dumneavoastră. Îmi pare rău, îmi pare foarte rău, aveți 
posibilitatea să vă schimbați. Nu se poate să fie frumos într-un loc și singurul loc de oază, oază de oxigen, 
domnule. Asta este. Dacă o luați va fi „craval” în Mediaș, vă spun eu, pentru că lumea discută pe la… prin 
alte părți, discută și pe internet și pe ăla… Păi nu cred că vrei să fiți de râsul lumii. Eu așa cred că sunteți un 
om educat și eu așa v-am ținut un om bun. Greșeli mai are fiecare om. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Domnul Minja Marius, trei minute, vă rog. 
Domnul Mija Marius 

Da. Bună ziua!  
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Bună ziua! 
Domnul Mija Marius 

Eu, în afară de limba română, vorbesc încă alte 6 limbi fluent. Circul foarte des prin centru. Îmi 
place să socializez cu oamenii și faptul că am acces la mai multe limbi străine mi-a permis să fac schimburi 
de idei, de păreri cu străini, cu turiști. Nu am întâlnit unul să zică că îi displace parcul. Pentru că vorbiți 
despre problema turistică, îi o problemă falsă. Nu distrugând ceva ce apreciază toată lumea, o să creșteți 
turismul. Trecem peste considerentele de ordin ecologic, sănătate și așa mai departe. Sunt în proiectul 
acesta, care l-ați pus, vreți să îl puneți în practică, sunt câteva sincope de logică, de lege și așa mai departe.  
Problema cu metodologia din 30 decembrie 2010, de informare și consultare a publicului cu privire la 
„Elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism”. A pornit totul de la o 
minciună, pas cu pas. Că voi sunteți cu PNL, da? Pas cu pas. În 2021 ați zis că o să țineți 90% din copaci, 
după aceea s-a scăzut la 50%, după aceea la petiția asta, care on-line, ați dat răspunsuri doamnei Violeta 
Muică și ați zis: că nu, că e o minciună, că e o dezinformare că nu-i tăiați. Dar cum o să faceți, o să-i 
teleportați? Cum? Explicați-mi și mie cum puteți să nu-i tăiați. Adică minte, minte. Da? Pe lângă asta, ați 
spus acolo un neadevăr. O jumate de adevăr amestecat cu o jumate de minciună e mai periculos decât o 
minciună întreagă, că sunt 27 de metri pătrați. Deci e vorba de legislație europeană. Nu? Că vrem să fim 
europeni. 27 de metri pătrați? I-a înmulți 43.000 de oameni sau cu au ieși la ultimul recensământ cu 27 și 
vedeți că sub nici o formă nu sunt 27 de metri pătrați. Și asta e un motiv foarte bun pentru că sunt fonduri 
europene și eu am acces la oameni, la informație din rândul Mișcării de Rezistență Civică din Mediaș, din 
Sibiu, din Brașov și din București. Am fost întotdeauna antisistem, pentru că sistemul puterea corupe și 
întotdeauna am fost împotrivă la sistem. Nu ne vrea nimeni binele, că dacă ne-ar fi vrut binele cineva nu am 
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fi ajuns cea mai săracă țară, cea mai săracă populație în cea mai bogată țară în resurse. Nimeni nu ne vrea 
binele. Și se vede unde am ajuns. Să știți că prin faptul, că degeaba o să obțineți aici aprobare, la nivel local, 
pentru că eu o să mă ocup personal să fac o sesizare la nivel european. Ar mai fi ceva, eu deja am contactat 
oameni, am zis, am cunoștințe, m-au contactat oameni de la nivel de Senat, ca să zic așa, vă zic sincer, la 
urmă o să vedeți și cine, în momentul când îi dați drumul la chestia asta. Acum, făcând o notă distonantă cu 
ce s-a vorbit până acum, domnul primar eu vreau să vă felicit pentru că sunteți un primar activ și v-am văzut 
și la biserică, v-am văzut ați jurat și pe Biblie și eu vă zic un lucru, un citat din Biblie: „Iubirea de arginți e 
rădăcina tuturor relelor”. Vă mai zic un lucru, dumneavoastră, țin să vă felicit că faceți lucrări foarte ieftine, 
țineți la…, pentru că nu iubiți arginții, un sens giratoriu care costă peste 300 mii de euro, se speculează 380 
mii, schimburi de pământ, 30 de panouri care costă 30 mii lei pentru antifonare. Deci vă felicit, pentru că 
alții fac o toaletă ecologică cu 70 mii. Dacă ați reușit să faci un sens giratoriu cu 300 și câteva zeci de mii, 
vă felicit. Da. Și pe lângă asta, să știți că oameni din mass-media pe care îi cunosc, oameni din 
administrație, juriști și așa mai departe, sunt foarte curioși să vadă cum reușiți să mențineți costurile astea 
foarte mici și eu poate voi cere un audit ca să îi învățați și pe ei cum se fac achiziții așa ieftine în Mediaș și 
investiții așa ieftine. Deci foarte multă lume o să fie curioasă. În momentul când o să-i dați drumul la 
proiectul acesta, o să fie foarte mulți oameni care o să vă întrebe cum reușit să faceți asemenea lucruri.  
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Mă scuzați domnule Mija, vă ascultăm de cinci minute. 
Domnul Mija Marius 

Bun, mersi. Felicitări! 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Domnul Stoica Bogdan.  
Domnul Stoica Bogdan 

Da. Bună! Am dorit și eu să argumentez de ce e mai bine să păstrăm parcul, zona verde, de ce …, 
cam tot ce au zis predecesorii mei. Eu am studiat Agricultură și acuma fac studii de masterat în mediu. Aș 
fi avut variante, cum a avut și domnul Novac. Ce am putea face în centru ca să fie mai ok? Da, mă rog s-a 
votat, asta este. Domnii și doamnele consilieri care ați votat totuși proiectele din ultimii ani cât timp eu am 
fost plecat la studii în Cluj, vă asumați că toți elevii de liceu vor să plece de aici și nu vor să se mai 
întoarcă, vă asumați că toți studenții care sunt la studii superioare, niciunul nu își dorește să vină Mediaș, 
niciunul nu dorește să audă de orașul acesta? Dumneavoastră ziceți că orașul îi atractiv din punct de vedere 
economic. Pentru cine? Deci, vă rog, pentru cine? Cam asta e cea mai importantă chestie pentru mine. Vă 
pasă de tineri până la urmă? Cum faceți ceva pentru tineret? Cum creșteți calitatea vieții, în orașul ăsta? 
Asta e întrebarea mea. V-aș ruga și să îmi răspundeți, dacă puteți. 

Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 
Urmează domnul Vlăduțiu Cosmin. Dumneavoastră sunteți domnul Vlăduțiu?  

Domnul Vlăduțiu Cosmin 
Eu sunt. 

Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 
Și nu mai vreți să luați cuvântul?  
Doamna Anghel Maria.  

Doamna Anghel Maria 
Și pe domnul primar l-am avut elev. Sper că i-am dat 10. Și acest 10, vă rog, să se reflecte în acest 

parc, adică să îl păstrăm. Deci, nu este voie să tăiem nici un fel de arbore. Cine taie, este, cum să vă spun, 
este ucigaș. Mai am încă o elevă, este la Bruxelles, este vorba de Codruța Laura Kovesi și am să mă adresez 
și dânsei. Deci, nu se poate, eu sunt o luptătoare. Bunicul meu a făcut Marea Unire și să știți că în mine 
există un luptător. Există în această carte a Mediașului din 1937, scrisă de George Togan, unde arată în 
fotografie cum a fost Mediașul. Am zis că în această carte există din 1937 niște ilustrate care arată cum a 
fost pietruit Mediașul, cu căruțe, cu boi. Și dacă vrei să o faceți tot așa, vă rog să aduceți și Valea Moșnei că 
și aceea era pe acolo. Înțelegeți? Iar dacă ne siliți ca să facem un referendum, atunci eu sunt de acord să ne 
așezăm fiecare pe un tei și să stăm acolo sus până când acceptați să nu îl tăiați. Nu se poate. Acum 10 ani, 
când a fost domnul primar Neamțu aici, eu am făcut la fiecare partid, am făcut un memoriu. Și acest partid, 
adică acest memoriu a fost luat în considerație. Acuma de ce nu mai este luat? De aici din consilieri aceștia, 
ce note au avut la Biologie? Ce note? Așa ceva nu se poate, să tăiați. Eu în fiecare anotimp merg și 
fotografiez parcul, cu lalele, cu trandafiri, cu ce sunt în sezonul acela. Am făcut memoriu atunci pentru 
fântână arteziană. Era o scăldătoare. Acum ați făcut o treabă frumoasă. Îmi place! Dar puneți niște statui 
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acolo, cu ai noștri poeți sau mai știu eu ce. Aici era în cartea aceasta o singură statui a lui Axente Sever. 
Care așa de neimportantă pentru toată zona aceasta. În spatele dumneavoastră domnule primar aveți 
vegetația aceea, vă rog imaginați-vă fără ea. Este pustiu, pustiu. Acolo mergem și ne executăm problemele, 
nu? Ca să aduceți aceste, cum să vă spun eu, tot felul de formații și așa și de comercianți, faceți acolo la 
Welter o amenajare și duceți-i acolo, iar în jurul pomilor faceți aceste mici, meșteșugari care vând și ei câte 
ceva. Nu se poate, nu se poate. Eu, să știți că, mă așez în fața buldozerului. Eu, vă spun, eu sunt o mare 
luptătoare. Uite pentru asta…. nu se poate, nu se poate. De mică am suportat aerul de la Copșa Mică, de 
mică și am rezistat. Multe colege au murit. Așa. Dar acuma că avem și noi o porțiune de verdeață ne-o tăiați. 
Ce alt parc ne dați dumneavoastră? Care este alt parc? Niciunul. Și vrem să facem ca Sibiul? Totdeauna 
Sibiul ne-a dirijat pe noi. Totdeauna. Ce ne trebuie nouă pavaj? Nici nu putem să mergem cu tocuri pe 
acolo. Cum este aia? Nu se poate. Iar străinii care au venit la noi, să știți că au spus: Mediașul aer curat, 
Copșa Mică. Deci ne spuneau că noi trăim într-un aer viciat și am rezistat. Eu acasă am verdeață. Dacă vreți 
să veniți să îmi vizitați casa, eu am verdeață, am specii foarte multe de plante, pentru că asta mi-a plăcut în 
viață. Și profesoara mea de Biologie am iubit-o și elevii mei toți m-au iubit. Nu am lăsat corigent pe nimeni, 
nici repetent. Nu mă ascultă nimeni? Aș vrea să văd ce note au avut la Biologie, aș vrea să văd. Dacă au 
avut nota aceea bună, bună. Am avut o inspecție și la inspecția aceea a venit diriginta, care era de 
matematică, la clasa respectivă, și la urmă ce spune ea: ce vă place copiii biologia sau matematica? 
Matematica! Păi nu mă, voi mâncați din matematică, mâncați din Biologie. Vă mulțumesc pentru ascultare, 
vă mulțumesc domnule primar pentru strada Stejarului și pentru tot ce faceți frumos. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Doamna Mircea Antonela. Doamna Antonela, trei minute, vă rog. 
Doamna Mircea Antonela 

Bună ziua! Cu tot respectul față de oamenii din sală și îmi pare rău că această profesoară povestește, 
iar domnul primar stă pe telefon, deci asta pentru mine este lisă de respect. Mă numesc Antonela și sunt 
cetățean al Mediașului, m-am născut în Mediaș. Iubesc Mediașul, iubesc parcul, pentru că m-am plimbat de 
mică în el. 
Domnul Primar Gheorghe Roman 

Dumneavoastră sunteți membru de partid? 
Doamna Mircea Antonela 

Nu, aici nu este vorba de culoare politică. Suntem cetățeni ai orașului Mediaș și suntem cu drepturi 
de vot, toți. Am și eu o rugăminte… Spuneți vă rog.  
Domnul Primar Gheorghe Roman 

V-am întrebat, de ce nu puteți să-mi răspundeți. 
Doamna Mircea Antonela 

V-am spus că nu am venit aici pentru culoare politică, am venit pentru că m-am născut în Mediaș. 
Da, și am fost colegi de partid, da e adevărat. Cu tot respectul. Bun, am o rugăminte. În spatele 
dumneavoastră aveți așa o vedere frumoasă. Aș vrea să dispară Primăria Municipiului Mediaș și să scrie 
acolo „Mediașul de azi”, pentru că îl veți schimba mâine. Noi suntem ploaie după chepeneală la ce am 
vorbit noi aici. Pentru că totul s-a aprobat. Îmi pare foarte rău. Tot ce vreau să vă spun este că investițiile nu 
sunt rele, că avem un oraș istoric, cu o cultură bună și investițiile sunt bune, nu spune nimeni că nu sunt 
bune. Dar pentru mine Mediaș știi ce înseamnă? Centru. Înseamnă că atunci când vin de la bunici din 
Județul Mureș, de unde stau părinții tăi, tremur când intru pe Hulă, că îmi e drag Mediașul. Să știi! Și pentru 
mine Centru înseamnă emblema Mediașului. Nu schimba emblema dacă nu întrebi oamenii. Întrebă oamenii 
dacă vor schimbare. Pentru că s-a făcut referendum dacă pe bărbați cu bărbați se căsătoresc. Da? Dar pentru 
Mediaș a întrebat cineva medieșenii, mă oameni buni, vreți să schimbați Mediașul, vreți alt centru? Respectă 
cultura, tradiția, istoria, respectă oamenii, pentru că ei te-au votat. Mulțumesc! 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Doamna Dărăban Victoria, vă rog.  
Doamna Dărăban Victoria 

Domnule primar, domnilor consilieri, sper că nu v-ați luat Mediașul pe persoană fizică. Eu așa sper. 
Adică, dacă nu se ține cont de opinia oamenilor, de opinia poporului, atunci înseamnă că dumneavoastră 
conduceți tot orașul Mediaș și vreți să faceți, să stricați parcul. Sunt împotrivă domnule primar, sunt 
împotriva stricării parcului, pentru că parcul ăla e dătător de aer, de viață. În al doilea rând, ați băgat în 
centru pe tot oamenii străzii, domnule primar, ca să vă bateți joc de noi. Da, dumneavoastră. Dumneavoastră 
cu doamna de la DAS. I-ați băgat acolo în pandemie ca să facă ce? Să se bată, să bea, să consume droguri. 
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Da, domnule primar. Așa ați făcut ca să vă bateți joc de noi. De ce? Fiindcă am câștigat procesul cu primăria 
și din nou sunteți în proces. Să știți. Deci parcul lăsați-l acolo. Este foarte frumos, copiii se pot plimba, se 
pot juca, dar dumneavoastră am impresia că vă faceți de cap. Câți sunteți aici, pe niciunul nu l-am văzut să 
vină în clădire să vadă ce e acolo. Să vadă cum se bat, cum beau și cum consumă droguri. Și dacă vreți vă 
arăt hârtia, să vedeți ce răspuns îmi dă doamna de la DAS. Nu domnilor, dumneavoastră sunteți puși aici toți 
de popor, poporul v-a ales. Trebuie să aveți grijă de popor și să țineți cont de opinia poporului. Deci, nu 
vrem să se strice parcul. Punct. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Doamna Andorca. Să spuneți vă rog, numele complet. 
Doamna Andorca  

Poate aș prefera să nu. OK, mulțumesc. În primul și în primul rând aș dori să felicit fiecare consilier 
local de la această masă foarte frumoasă pentru ridicatul mâinii din toată inima și bineînțeles, cred că la final 
va dormi fiecare …  
Doamna Mircea Antonela 

Deci, au fost trei care nu au ridicat și tot respectul pentru ei. 
Doamna Andorca  

Scuze, ok. Bun. Cred că la noapte va dormi foarte bine fiecare dintre dumneavoastră. Nu o să se 
gândească niciunul dintre ei, că nu a citit sau nu s-a informat, sau nu la interesat, sau la interesat altceva, sau 
multe alte lucruri, deci vă doresc un somn ușor la noapte și de acum încolo, așa cum presupun că și până 
acuma s-a întâmplat. În continuare aș dori să îmi expun părerea pentru că altceva nu pot să fac, datorită 
faptului că s-a aprobat proiectul, nu mai există niciun cuvânt de spus în afară de a trage o linie și a spune o 
părere despre tot parcursul acestui proiect, care este de câțiva ani. Da? Pe cât posibil am fost prezentă la 
întâlniri, pe cât posibil am citit ceea ce era de citit, pe cât posibil am putut să mă interesez chiar dacă, hai să 
zicem așa, nu neapărat toate erau pentru mine de făcut, ci pentru dumneavoastră. La începutul proiectului 
domnul primar a venit cu un proiect în care propunea transplantarea teilor, doar ca să fie de acord 
medieșenii. Nu, domnule primar? Pentru că știa că, dacă se vorbește despre tei se vor auzi foarte multe. Bun. 
Când a observat că medieșenii nu mai zic nimic deoarece e vorba de transplantare și nu de tăiere, a schimbat 
proiectul în timpul pandemiei. A venit cu al doilea proiect în care a susținut că se va păstra 70-80% ce o fi, 
din vegetație, dar nu vorbim de calitatea vegetației, nu vorbim de banii care vor trebui să fie alocați, de 
acuma încolo pentru vegetația care va fi și de banii care au fost alocați pentru cei care au fost. Și apropo de 
cei care au scris în proiect, că teii iarna arată foarte urât, sunt ciontiți, este o batjocură la inteligența 
populației. Adică, primarul, primăria taie, ciuntește și zice că sunt ciuntiți și tăiați? Deci sunt câteva lucruri 
care provoacă așa o neplăcere, să zic, măcar. Bun. În momentul în care una dintre publicațiile din Mediaș a 
îndrăznit să spună că întâlnirea de luna trecută a fost una publică, a fost certată și li s-a cerut să își ceară 
scuze. Nu? Și să spună că de fapt, a s-au înșelat. Că de fapt totul era deja prestabilit. Noi trebuia să venim 
aici doar să luăm la cunoștință. Da, așa este? Bun, după toate chestiile astea, să discutăm și de proiectul nou. 
Da? Despre faptul că, copacii care vor fi plantați, vor trebui udați de două ori pe săptămână, gazonul care 
este plantat va trebui udat de două ori pe zi sau o dată pe zi, măcar. Da? Deci, de unde vor ieși banii aceea? 
Tot din bani nerambursabili? Plus că vor trebui cu toate pesticidele și toate minunile făcute, pentru că sunt 
niște copaci, care nu neapărat pot să trăiască fără susținerea omului, ca și în afară de faptul că la noi teii din 
momentul de față, de câțiva ani buni, nu au fost udați, nu au fost, au fost ciuntiți doar. Hai să zicem așa. 
Atâta s-a făcut. Da? Deci, nu ne-a costat absolut nimic Centru acela, până acum, dar de acum încolo ne va 
costa, nu doar sănătatea ci și banii. Mai sunt foarte multe lucruri de discutat dar cred că mi-au trecut cele trei 
minute. Mulțumesc foarte mult, apreciez toată bunătatea. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Domnul Potra Horațiu, în stânga dumneavoastră, sus. 
Domnul Potra Horațiu 

Multe nu am de spus, decât mă uit la consilieri, pe majoritatea îi cunoaștem de aicea din oraș, 
suntem toți medieșeni. Da? Am copilărit și cu domnul primar. Atâta zic: domnule ar trebui să vă fie rușine 
la toți care ați votat pentru distrugerea la parcul ăsta. E singurul parc din oraș pe care îl avem. În loc să îl 
amenajați frumos, să puneți niște flori, să puneți niște fântâni arteziene, când vii de pe străzile adiacente să 
ajungi să zici: „uau ce frumos este aici, o verdeață, răcoare, frumos!”, dai de niște betoane. La toți să vă fie 
rușine. Și știți de ce să vă fie rușine? Nu aveți curajul, voi nu aveți curajul să decideți ceea ce gândiți voi. Și 
de aia a ajuns România unde a ajuns, pentru că de ăștia ca voi, așa, care ascultă de alții și nu au curajul să 
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spună ce gândesc, pentru niște lovele, pentru niște bani, votează ceea ce li se sugerează. Da? Ăsta e motivul 
pentru care ajungem, unde ajunge România la ora actuală. Atât am avut de zis.  
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Domnul Bucurenciu Mircea  
Doamna Andorca  

Scuze, scuze. Cred că mai am un minut. Aș dori să întreb dacă puteți să îmi dați, am cerut și public 
chestia asta și nu am primit niciun răspuns. Mi-aș dori foarte mult să văd cumva, sau să îmi dați cumva, sau 
să citesc cumva rapoartele după cele două întâlniri pentru proiect. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Puteți să faceți o cerere în scris, dumneavoastră ați vorbit timp de 5 minute. Și acum am avut 
bunăvoință. 
Doamna Andorca  

În 30 de zile îl primesc și în momentul de față nu pot să zic nimic despre ce ați scris dumeavoastră 
data trecută. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Atunci faceți o concluzie, vă rog mai concentrat. 
Doamna Andorca  

Îi dreptul meu să știu ce ați scris dumneavoastră data trecută despre întâlniri și ați stampilat. 30 de 
zile. Știm de două zile că o să fie întâlnirea. Da? Deci, cum să pot să vorbesc ceva despre asta, în momentul 
în care, știm. Felicitări! 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Domnul Bucurenciu Mircea 
Domnul Bucurenciu Mircea 

Bună ziua! Aș dori să vă zic că de asta am venit aici, că sunt împotriva să tăiați parcul și să decidă 
oamenii dacă… referendum. Mulțumesc! 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Și noi. Dacă nu mai sunt alte intervenții, stimați cetățeni, stimați colegi, dau cuvântul domnului 
primar.  
Domnul Primar Roman Gheorghe 

În primul rând, vă mulțumesc tare mult pentru că ați răspuns invitației noastre de a participa la 
ședința ordinară a consiliul local din această lună. Vreau să știți că toate ședințele consiliului local sunt 
publice și e important ca oamenii să participi la ședințele pe care le organizăm. Sigur, am auzit în sală tot 
felul de puncte de vedere pe care personal le respect. Vreau să dau totuși un răspuns persoanei care mi-a 
spus că nu mai ies la întâlniri, și nu mai ies la întâlniri dintru-un singur motiv sau nu am ieșit până acum 
dintr-un singur motiv și anume: acela că, Mediașul va începe în perioada următoare să deruleze o serie de 
proiecte extrem de importante pentru oraș și în momentul în care vor începe aceste proiecte, voi merge în  
fiecare zonă a orașului pentru a explica exact ce se întâmplă, așa cum se întâmplă. În același timp pe 
parcursul lunii septembrie vom stabili întâlniri și cu acel prilej voi prezenta toate proiectele printr-un pliant, 
pentru ca fiecare medieșan să știe că echipa formată la nivelul administrației publice locale, face tot ce poate 
pentru a aduce fonduri în oraș, pentru a dezvolta orașul și în același timp pentru a crea locuri de muncă. 
Pentru că investițiile, fondurile europene aduse înseamnă și locuri de muncă noi. În privința subiectului de 
astăzi, eu vreau să fac o simplă precizare și anume aceea care se referă strict la proiectul pe care Primăria 
Mediaș la accesat și anume: proiectul prevede următoarele lucruri:  

o reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale numărul 4, cea care este la intrare în centru; 
o reabilitarea și modernizarea străzilor din Centrul Istoric al Municipiului Mediaș, mai exact al 

străzilor: Ștephan Ludwig Roth, Petofi Sandor, I. G. Duca, Nicolae Iorga și Piața Regele Ferdinand, ca și 
componente ale aceluiași contract de finanțare. 

Obiectivele sunt următoarele: 
o modernizarea infrastructurii edilitare: rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare 

pluvială; 
o realizarea de trasee, canale tehnice pentru cabluri; 
o modernizarea sistemului de iluminat public, folosind un sistem performant energetic. Nu știu 

dacă cineva din sală își amintește când au mai fost modernizate aceste rețele. Și nu au fost modernizate cu 
siguranță din lipsă de bani. 
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o modernizarea zonelor și traseelor pietonale cu punerea în valoare a perspectivelor valoroase 
asupra fondului construit; 

o reorganizarea spațiilor verzi existente și crearea de noi spații verzi unde zonele permit și 
dotarea spațiului public cu mobilier urban specific funcțiunii de odihnă și recreere; 

o pavarea străzilor, trotuarelor și a pieței cu îmbrăcăminte realizată din piatră naturală cu 
evidențierea vestigiilor arheologice prin casete vitrate; 

o  marcarea elementelor relevante care rememorează evoluția istorică a pieței. 
Vreau să vă fac cunoscut faptul, că valoarea proiectului este de peste 43 de milioane lei, bani 

câștigați prin fonduri europene, bani pentru acest proiect. Vă mulțumesc mult! 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

Mulțumim! Doamnelor, domnilor declar ședința închisă. Seară bună. 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 17:40. 
 
 
 
 

Președinte de ședință, 
Cotei Mihai Gheorghe 

Secretar general, 
Muntean Sanda Ligia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


