
 
 
 

 
Minuta şedinţei ordinare din data  

de 28.07.2022 a Consiliului Local Mediaş 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Mediaş a fost convocat pentru şedinţa ordinară, din data de 
28.07.2022 prin Dispoziţia Primarului Municipiului Mediaş nr. 434/21.07.2022. 

Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia Primarului Municipiului Mediaş nr. 434/21.07.2022, 
Dispoziție care a fost transmisă doamnelor şi domnilor consilieri în data de 22.07.2022. 

- Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 21.07.2022, s-a completat Proiectul ordinii de zi prin 
Dispoziția Primarului cu nr. 434/21.07.2022 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. 

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. 

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin mijloacele de publicitate mass-media şi prin afişare. 
Şedinţele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi nr. 3 au avut loc în data de 27.07.2022, fiind avizate 

proiectele de hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  
Din numărul total de 21 consilieri în funcţie, participă la şedinţa online 21 consilieri locali.  
Procesul - verbal al şedinţei ordinare din data de 29.06.2022 a fost aprobat în unanimitate. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 214/2022 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 (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, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 215/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare a 
Municipiului Mediaş pe trimestrul II 2022 (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, din 
numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 216/2022 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 ((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, din numărul total de 21 consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 217/2022 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 (adoptată cu 21 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 218/2022 privind închirierea prin atribuire directă a unei 
suprafețe de pajiști permanente, situată în Municipiul Mediaș, Sat Ighișu Nou (adoptată cu 21 voturi 
„pentru”, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 219/2022 privind atestarea apartenenței la domeniului 
privat al Municipiului Mediaș a unui imobil - teren situat în intravilanul Municipiului Mediaș (adoptată cu 21 
voturi „pentru, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 220/2022 privind modificarea anexei la HCL 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 (adoptată cu un număr de 20 voturi „pentru” 
și 1 consilier local nu participă la vot - dl Tulinschi Alexandru Simion, din numărul total de 21 consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 221/2022 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 (adoptată cu 21 voturi „pentru”, 
din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 222/2022 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 (adoptată cu 19 voturi „pentru” și 2 consilieri locali nu 
participă la vot - dna Avrămescu Olimpia Aurelia și dna Duma Silvia Nicoleta, din numărul total de 21 
consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 223/2022 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” (adoptată cu 21 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 224/2022 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 (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, din 
numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 225/2022 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 (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, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 226/2022 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 (adoptată cu 21 voturi 
„pentru”, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 227/2022 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 (adoptată cu 19 
voturi „pentru” și 2 consilieri locali nu participă la vot - dna Avrămescu Olimpia Aurelia și dna Duma 
Silvia Nicoleta, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 228/2022 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 (adoptată cu 19 voturi 
„pentru” și 2 consilieri locali nu participă la vot - dna Avrămescu Olimpia Aurelia și dna Duma Silvia 
Nicoleta, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 229/2022 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 (adoptată cu 21 voturi „pentru”, din 
numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 230/2022 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” (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, din 
numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 231/2022 privind aprobarea prelungirii duratei contractului 
de închiriere încheiat între Municipiul Mediaș și Asociația Teatrul Popular Mediaș (adoptată cu 21 voturi 
„pentru”, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 232/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare al Consiliului Local Mediaș (adoptată cu 21 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 233/2022 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 (adoptată cu 21 voturi „pentru”, din numărul 
total de 21 consilieri locali în funcție). 



• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 234/2022 privind desemnarea preşedintelui pentru 
şedinţele Consiliului Local Mediaş (adoptată cu 21 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri locali în 
funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 235/2022 privind aprobarea propunerii de numire a 
membrilor Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA Mediaș (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, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 236/2022 privind completarea Calendarului cultural - 
sportiv aferent anului 2022, aprobat prin HCL nr. 82/24.02.2022 (adoptată cu 21 voturi „pentru”, din numărul 
total de 21 consilieri locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 237/2022 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 (adoptată cu 20 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot - dna 
Avrămescu Olimpia Aurelia, din numărul total de 21 consilieri locali în funcție). 

 
 
 

 
Președinte de ședință, 

Boca Teofil 
Secretar general, 

Muntean Sanda Ligia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


