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PROCES - VERBAL 
Încheiat azi, 14 noiembrie 2022 

În şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local Mediaş 
Şedinţa începe la ora 13:00 

 
În conformitate cu HCL nr. 232/2022 privind Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului 

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

O rog pe doamna secretar general să facă precizările organizatorice.  
Doamna secretar general Muntean Sanda 

Bună ziua! 
Bine ați venit la ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local Mediaș.  
Constat că şedinţa de astăzi este statutară, fiind prezenți on-line un număr de 20 consilieri locali, din totalul 

de 21 consilieri locali în funcție.     
Lipsește: domnul Radu George Stelian. 
Convocarea ședinței s-a facut prin Dispozitia Primarul Municipiului Mediaş nr. 637 din 10 noiembrie 2022 

şi prin afişare în site-ul primăriei.  
Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc astăzi, fiind avizate proiectele de hotărâre supus spre analiză 

şi aprobare, aflate pe ordinea de zi  
Ordinea de zi cuprinde 3 puncte.   
Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019, supun la vot Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 

de 27 octombrie 2022. 
Dacă aveți observaţii cu privire la procesul-verbal? 
Constat că nu. 
Supun la vot procesul-verbal. 
Start vot. 
Procesul-verbal a fost aprobat cu 20 voturi „pentru”. 
Şedinţa de astăzi este condusă de către domnul consilier local Boca Teofil, întucât domnul Toderici este 

plecat din localitate în această săptămână și nu poate semna hotărârile care vor fi adoptate. 
Dau cuvântul domnului președinte. Vă mulțumesc. 

Domnul consilier Boca Teofil 
Mulțumesc, doamna secretar general. 
Pe ordinea de zi avem 3 puncte. 
Supun la vot ordinea de zi. 
Start vot. 

Doamna secretar general Muntean Sanda 
Ordinea de zi a fost aprobată cu 20 voturi „pentru”. 

Domnul consilier Boca Teofil 
Mulțumesc! 
Înainte de a intra în dezbatere 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? 
Constat că nu. 
Vom trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.  
 
1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 612/28.10.2022. 
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 la acest punct?  
Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
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Start vot. 
Doamna secretar general Muntean Sanda 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 
Domnul consilier Boca Teofil 

Mulțumesc, doamna secretar general. 
 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 285/2022 privind aprobarea studiului de 
fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul 
de investiții „Reabilitare străzi Municipiul Mediaş-Str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus”, rețele apă și 
canalizare, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a 
sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

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

Dacă sunt observaţii?  
Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
Start vot. 

Doamna secretar general Muntean Sanda 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 

Domnul consilier Boca Teofil 
Mulțumesc. 

 
3. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului: „Înființare centre de colectare prin aport 

voluntar” în Municipiul Mediaș, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, apelul 
de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.A COMPONENTA 3-MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, 
Investiția I.1.-Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor 
municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1.A Înființarea de centre de 
colectare prin aport voluntar din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

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. 

Doamna secretar general Muntean Sanda 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” (19 voturi electronic și 1 vot nominal: dna Avrămescu 

Olimpia Aurelia). 
Domnul consilier Boca Teofil 

Mulțumesc. 
Dacă nu mai sunt alte observații declar şedinţa închisă.  
Vă doresc o după-amiază placută. 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 13:10. 

 
 
 
Președinte de ședință, 

Boca Teofil 
Secretar general, 

 Muntean Sanda Ligia 
 
 
 
 
 


