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PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 24 noiembrie 2022 

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

 
Domnul consilier Toderici Marius Ioan 

- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș de astăzi, 24 noiembrie 2022. 
- Se va intona 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.  
- Fac precizarea că domnul consilier local, Crișan Sergiu Călin participă la ședință prin intermediul 

mijloacelor electronice și potrivit art. 137 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 este considerat prezent la ședință. 
- Constat că şedinţa de astăzi, 24 noiembrie 2022 este statutară, fiind prezenți un număr de 21 consilieri locali, 

din totalul de 21 în funcție.   
- Şedinţa de astăzi a fost convocată prin Dispoziția Primarul Municipiului Mediaş, nr. 642/17.11.2022 şi prin 

afişare pe site-ul primăriei.  
- Proiectul ordinii de zi s-a completat prin Dispoziția nr. 663/22.11.2022 cu 13 puncte astfel: 
- Pct-ul nr. 29. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului 

Mediaș, bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului 
fondurilor externe nerambursabile, precum și a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe 
grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022; 

- Pct-ul nr. 30. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 641/16.11.2022; 
- Pct-ul nr. 31. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului 

Mediaș, a imobilului situat administrativ în Mediaș, str. Angărul de Sus fn; 
- Pct-ul nr. 32. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului public al Municipiului Mediaș 

a unor imobile-terenuri situate în intravilanul Municipiului Mediaș, Șos. Sibiului fn; 
- Pct-ul nr. 33. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+teren 

aferent) situat în Municipiul Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 2, Jud. Sibiu, aflat în domeniul privat al Municipiului 
Mediaș; 

- Pct-ul nr. 34. Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare, prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015; 

- Pct-ul nr. 35. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza PT, a devizului 
general, inclusiv descrierea sumară pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/Modernizare str. Ighișului, Municipiul 
Mediaș”; 

- Pct-ul nr. 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 
rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș-Cartier Vitrometan-etapa 1”, categoria de investiții: Sisteme de 
canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale 
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; 

- Pct-ul nr. 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 
rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș-Cartier Vitrometan-etapa 2”, categoria de investiții: Sisteme de 
canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale 
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; 
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- Pct-ul nr. 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Achizitionarea de echipamente destinate 
reducerii infecțiilor nosocomiale in cadrul Spitalului Municipal Mediaș”, în cadrul Planul Național de Redresare Și 
Reziliență-Componenta C12-Sănătate-Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice- I2.4. Echipamente 
și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024, a încheierii acordului de 
parteneriat, precum și a cheltuielilor legate de proiect; 

- Pct-ul nr. 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei și a Planului de Atenuare și adaptare la 
schimbările climatice în Municipiul Mediaș (SPAASC-CLIMADAPT Mediaș); 

- Pct-ul nr. 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de parteneriat între Consiliul Local Mediaş 
prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociația Sfatul Bătrânilor Mediaș, în scopul organizării unor evenimente 
comune dedicate persoanelor vârstnice din Municipiul Mediaş şi Satul aparţinător Ighişu Nou; 

- Pct-ul nr. 41. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unui post în afara organigramei Direcţiei de Asistenţă 
Socială Mediaş. 

- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 23 noiembrie 2022, fiind avizate proiectele de 
hotărâre supuse spre analiză şi aprobare, aflate pe ordinea de zi.  

- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 supun la vot și Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 
data de 14 noiembrie 2022. 

- Dacă sunt observaţii cu privire la procesul-verbal? 
- Constat că nu. Supun la vot procesul-verbal. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Procesul-verbal a fost aprobat în unanimitate. 
- Şedinţa de astăzi va fi condusă de către domnul consilier local, Toderici Marius Ioan căruia îi dau cuvântul. 
- Vă mulțumesc! 

Domnul consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc, doamna secretar general! 
- Pe ordinea de zi sunt 41 de puncte. 

Domnul consilier Toderici Marius Ioan 
- Supun la vot ordinea de zi modificată. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
- 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. 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.  

- Se înscrie cineva? Domnul Pinci Radu.  
- Până la data ședinței nu s-au înregistrat întrebări sau interpelări de la cetățeni. Vom trece la dezbaterea 

punctelor de pe ordinea de zi.  
 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al 

Primarului Municipiului Mediaș. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1-aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2-aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3-aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
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2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru 
tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş. 

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

- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția 

Națională pentru Locuințe în regim de închiriere. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 2-aviz favorabil 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
4. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței de serviciu situată pe str. 1 Decembrie, nr. 37, bl. 

42, sc. A, ap. 4. 
- Cere avizul comisiei 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 20 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dna Avrămescu 

Olimpia Aurelia). 
 
5. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de serviciu situată în Municipiul Mediaş, str. 

Calafat nr. 12, bl. 78, sc. B , ap. 17. 
- Cere avizul comisiei de specialitate 

Raport comisia nr. 1-aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3-aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Mediaș în 

domeniul privat al Municipiului Mediaș și schimbarea destinației acestuia din „locuință de serviciu” în 
„locuință”. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1-aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu Călin) 
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 19 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin și dl Preda Ionuț 

Cătălin). 
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7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea 
subapartamentului nr. 1A (construcție+cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Municipiul 
Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 30 Județul Sibiu. 

- 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”. 
 
8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniu public al Municipiului Mediaș a 

unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Mediaș. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1-aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu Călin) 
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 19 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin și dl Preda Ionuț 

Cătălin). 
 
9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere teren, aferente 

chioșcurilor comerciale și panourilor publicitare amplasate pe domeniul public al Municipiului Mediaș. 
- 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. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a locurilor de parcare la domiciliu 

aflate pe domeniul public al 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 observaţii, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor aparținând 

domeniului public al Municipiului Mediaș pe care sunt amplasate garaje şi copertine auto. 
- 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. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
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12. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere pentru suprafețele de teren cu 

destinație agricolă aflate pe domeniul public al 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. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a contractelor de administrare nr. 

57/2017 şi nr. 58/2017 încheiate între Municipiul Mediaş şi Club Sportiv Municipal Mediaş. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1-aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3-aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
14. Proiect de hotărâre privind completarea „Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul 

privat al Municipiului Mediaș”-„Spații cu altă destinație”. 
- 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. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale pentru spaţiile cu altă destinaţie decât 

cea de locuinţă, aflate în domeniul public și privat al 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?  
- Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
16. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Mediaș a 

unui imobil-teren situat în intravilanul Municipiului Mediaș, Șoseaua Sibiului nr. 178A. 
- 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 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare 
cu apă și canalizare în aria delegată Operatorului Apa Târnavei Mari S.A. 2022-2028”. 

- 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, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
18. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGA 
din data de 05.12.2022. 

- 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: 4 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț 
Cătălin) 
Raport comisia nr. 3-aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Teodor Lucian) 

- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 5 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin, dl Costea Teodor 

Lucian, dl Draga Gheorghe, dl Preda Ionuț Cătălin și dna Suciu Anca Maria) și 1 consilier local nu participă la vot 
(dl Tulinschi Alexandru Simion). 

 
19. Proiect de hotărâre privind modificarea, completarea și actualizarea Actului Constitutiv și a 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA TÂRNAVEI MARI” MEDIAȘ. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1-aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2-aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț Cătălin) 
Raport comisia nr. 3-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 20 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț Cătălin). 
 
20. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Mediaș la „Programul de stimulare a înnoirii 

Parcului Auto național 2020-2024”, în vederea achiziționării unui autoturism de către 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. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului nr. 124 din data de 03.11.2020 privind 

,,Delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul 
Mediaș”. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
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Raport comisia nr. 1-aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu Călin)  
Raport comisia nr. 2-aviz favorabil: 4 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț 
Cătălin) 
Raport comisia nr. 3-aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Teodor Lucian) 

- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu sunt observații, 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). 
 
22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială, 

începând cu data de 01.12.2022. 
- Cere avizul comisiei 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”. 
 
23. Proiect de hotărâre privind completarea HCL Mediaş nr. 112/2022 privind aprobarea „Listei cu 

persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi Satul aparţinător Ighișu Nou care au 
împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2022”. 

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

- Observaţii?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul 

aparținător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în perioada 01.07.2022-31.12.2022. 
- 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. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
25. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe sociale rămasă liberă, situată în Municipiul 

Mediaș, str. Avram Iancu, nr. 5 d-lui Vancea Sorin. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 2-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”. 
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26. Proiect de hotărâre privind dizolvarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sibiu Regiune 
Gastronomică Europeană”. 

- 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. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
27. Proiect de hotărâre privind retragerea Municipiului Mediaş din cadrul „Asociaţiei Judeţene de 

Turism Sibiu”. 
- 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, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Construire locuințe 

individuale” str. Stadionului fn. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1-aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3-aviz favorabil 

- Dacă sunt observaţii?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
29. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului 

Mediaș, bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului 
fondurilor externe nerambursabile, precum și a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții 
publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1-aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu Călin) 
Raport comisia nr. 2-aviz favorabil: 4 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț 
Cătălin) 
Raport comisia nr. 3-aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Teodor Lucian) 

- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 5 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Crișan Sergiu 

Călin, dl Draga Gheorghe, dl Preda Ionuț Cătălin și dna Suciu Anca Maria). 
 
30. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 641/16.11.2022. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1-aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2-aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3-aviz favorabil 
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- 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”. 
 
31. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului 

Mediaș, a imobilului situat administrativ în 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 Sergiu Călin) 
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 19 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin și dl Preda Ionuț 

Cătălin). 
 
32. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului public al Municipiului Mediaș a 

unor imobile-terenuri situate în intravilanul Municipiului Mediaș, Șos. Sibiului fn. 
- 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”. 
 
33. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+teren aferent) 

situat în Municipiul Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 2, Județul Sibiu, aflat în domeniul privat al Municipiului 
Mediaș. 

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: 4 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț 
Cătălin) 
Raport comisia nr. 3-aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Teodor Lucian) 

În cadrul ședințelor pe comisii s-au făcut următoarele propuneri din cadrul grupului de consilieri PNL: 
Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

- dl Sima Dan                                    - membru;                    dl Radu George Stelian                - supleant; 
- dl Tănase Vasile                             - membru;                    dl Toderici Marius Ioan                - supleant; 
- dl Brăteanu Iulian Cosmin              - membru;                    dl Dobai Paul Adrian                   - supleant. 

Pentru comisia de contestații:  
- dna Avrămescu Olimpia Aurelia    - membru;                    dl Tulinschi Alexandru Simion    - supleant; 
- dl Mărginean Mircea Ioan               - membru;                   dl Chiorean Iustin                         - supleant; 
- dl Popa Lucian Vasile                     - membru;                   dl Boca Teofil                                - supleant. 

- Dacă mai sunt și alte propuneri decât cele făcute în cadrul ședințelor pe comisii? Vă rog. 
- Dacă nu sunt, o rog pe doamna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre.  

Doamna secretar general Muntean Sanda 
- Dă citire proiectului de hotărâri. 

Domnul Toderici Marius Ioan 
- Mulțumim, doamna secretar general. 
- Dacă mai sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 5 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Crișan Sergiu 
Călin, dl Draga Gheorghe, dl Preda Ionuț Cătălin și dna Suciu Anca Maria). 

 
34. Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1-aviz favorabil 
Raport comisia nr. 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”. 
 
35. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza PT, a devizului 

general, inclusiv descrierea sumară pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/Modernizare str. Ighișului, 
Municipiul Mediaș”. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1-aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu Călin) 
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 19 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin și dl Preda Ionuț 

Cătălin). 
 
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a 

indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitare rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș-Cartier Vitrometan-etapa 1”, categoria de 
investiții: Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de 
captare a apelor pluviale 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, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a 

indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitare rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș-Cartier Vitrometan-etapa 2”, categoria de 
investiții: Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de 
captare a apelor pluviale 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?  
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- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Achiziționarea de echipamente destinate 

reducerii infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Mediaș”, în cadrul Planul Național de 
Redresare și Reziliență-Componenta C12-Sănătate-Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice-
I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024, 
a încheierii acordului de parteneriat, precum și a cheltuielilor legate de proiect. 

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

- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dna Avrămescu 

Olimpia Aurelia). 
 
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei și a Planului de Atenuare și adaptare la 

schimbările climatice în Municipiul Mediaș (SPAASC-CLIMADAPT Mediaș). 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1-aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu Călin) 
Raport comisia nr. 2-aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț Cătălin) 
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 20 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu Călin). 
 
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de parteneriat între Consiliul Local Mediaş prin 

Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociația Sfatul Bătrânilor Mediaș, în scopul organizării unor evenimente 
comune dedicate persoanelor vârstnice din Municipiul Mediaş şi Satul aparţinător Ighişu Nou. 

- 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 observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
 
41. Proiect de hotărâre privind înființarea unui post în afara organigramei Direcţiei de Asistenţă 

Socială 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?  
- Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
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- Trecem la punctul „Diverse” și dăm cuvântul domnului Pinci Radu.  
Domnul Pinci Radu 

Vă spun o treabă, aici se confruntă două împărății, deci două împărății și jocurile psihice, reacțiile interioare. 
Trebuie să fi hotărât să spui ceea ce gândești și ceea ce vrei. Am venit mai mult pentru domnul primar. Îi mulțumesc 
frumos la domnul primar că mi-a aprobat într-un viitor... Păi nu că au și ei de învățat domnul primar, au și ei mult de 
învățat, încă mai au multe de învățat până ajung la perfecțiunea lui Dumnezeu. Deci, domnul primar mi-a zi că într-un 
viitor apropiat, nu se știe când, acolo la Aurel Vlaicu sunt clădirile acelea și s-ar putea să mă lase și pe mine pe acolo. 
Numai că durează prea mult domnul primar, este vorba de luni de zile, timp în care tineretul acesta se autodistruge și 
v-am zis că vreau să folosesc spațiul acela, să-i ajut, să-i influențez să se lase de fumat, să se lase de băutură, să se 
comporte frumos cu părinți cum scrie în porunca 5: „să-ți cinstești părinții”, să respecte autoritățile. Deci, numai de 
bine vreau să-i învăț și în folosul comunității, vreau să-i atrag pe calea cea dreaptă, pe calea cea bună. Poate să vină 
oricine în spațiul acela. Am văzut că aici unde este Biblioteca Municipală sunt o grămadă de camere libere, care stau 
de ani de zile cu praf, cu cârpe și cu ce mai este pe acolo. Aș putea să folosesc spațiul acela pentru ce vreau să fac: 
psihoterapie de ceea mai bună calitate. Am fost pe la trei medici de psihiatrie și i-am întrebat, inclusiv la directorul 
spitalului de la Sibiu, directorul de boli mintale. L-am întrebat: „domnul doctor, dumneata te ocupi de sănătatea 
mintală, dumneata știi ce este sănătatea mintală?” Habar n-are ce este sănătatea mintală. Și pe aici m-am băgat pe la 
Policlinică să văd care este treaba cu sănătatea mintală pe la medici, habar n-au. Dacă tu ca medic de psihiatrie habar 
n-ai ce este sănătatea mintală, cum poți să vindeci bolnavii. Ce este asta, este escrocherie acolo sau este un act medical 
care ajută cu adevărat bolnavii, că habar n-are ce este sănătatea mintală. Deci, am ajuns la concluzia că aștia sunt mai 
mult un fel de escrocherie medicală, așa, camuflată după medicamente și alte pastiluțe și rețete. Deci, asta vreau să fac 
domnul primar. Vreau să-i ajut pe tineri să gândească cum este bine, cum este drept, să fie folositori patriei, să-și 
plătească taxele, să nu mai facă evaziune fiscală. Eu cred, că din perspectivă psihologică și morală este în folosul 
Mediașului și a României, să pregătim niște tineri care să fie utili societății. Să fie mai înțelepți, mai buni, creativi, 
inventivii, deci acesta este viitorul României, nu țigări, droguri, băutură și alte murdării, nu mai vreau să le aduc acum 
în discuție. 
Domnul consilier Toderici Marius Ioan 

Mulțumesc, domnul Pinci, s-a notat.  
Domnul Pinci Radu 

Eu aștept un răspuns cât mai urgent, a trecut o lună de zile și încă nu am ajuns la niciun rezultat. De relațiile 
externe dacă vă interesează, că vreau să creez un climat atât intern cât și internațional, favorabil dezvoltării României, 
un climat favorabil psihologic, moral, economic și din toate punctele de vedere. 
Domnul consilier Toderici Marius Ioan 

Mulțumim! Dacă mai sunt alte observații? Dacă nu mai sunt, declar ședința închisă. Vă mulțumesc! O zi 
bună! 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 16:45. 
 
 
 

Președinte de ședință, 
Toderici Marius Ioan 

Secretar general, 
Muntean Sanda Ligia 

 
 
 
 
 
 


