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PROCES - VERBAL 
Încheiat azi 30 mai 2022 

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

 
Dl consilier Boca Teofil 

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

Dna Secretar General Muntean Sanda 
- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș.   
- Constat că şedinţa de astăzi 30 mai 2022, este statutară, fiind prezenți un număr de 19 consilieri locali, din 

totalul de 21 consilieri locali în funcție.   
- Lipsesc: dl Costea Teodor Lucian și dl Draga Gheorghe.  
- Şedinţa de astăzi, 30 mai 2022, a fost convocată de către Primarul Municipiului Mediaş, prin intermediul 

Secretarului general, prin Dispoziția nr. 298 din 23 mai 2022 şi prin afişare pe site-ul Primăriei.  
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 26 mai 2022, respectiv 30 mai, fiind avizate 

proiectele de hotărâre supuse spre analiză şi aprobare, aflate pe Ordinea de zi.  
- Faţă de Dispoziția emisă la data de 23 mai 2022, s-a completat Proiectul ordinii de zi prin Dispoziția nr. 

302 din 25 mai 2022 cu 6 puncte astfel: 
Pct. nr. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță precum şi a tarifelor aferente 

unor activități din componența serviciului de salubrizare la S.C. ECO - SAL S.A. Mediaș. 
Pct. nr. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico - 

economici, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare instalație de încălzire centrală Școala Gimnazială nr. 4 
(Dealul Furcilor)”. 

Pct. nr. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a 
blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente: 

1. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 48, SCARA A+B, 
SITUAT IN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GOVORA, NR. 4, JUD. SIBIU; 

2. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE, SCARA A+B, SITUAT ÎN 
MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. 1 DECEMBRIE, NR. 22, JUD. SIBIU”. 

Pct. nr. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a 
blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente: 

1. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 12, SCARA A+B+C, 
SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GEORGE TOPÂRCEANU, NR. 12, JUD. SIBIU;  

2. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 3, SITUAT ÎN 
MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GEOLOGIEI, NR. 3, JUD. SIBIU; 

3. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 11, SITUAT ÎN 
MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. CLUJULUI, NR. 10, JUD. SIBIU”. 

Pct. nr. 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a 
blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente: 

1. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 9A, SCARA A+B, 
SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. STEPHAN LUDWING ROTH, NR. 20, JUD. SIBIU; 

2. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 2, SITUAT ÎN 
MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. CLUJULUI, NR. 2, JUD. SIBIU; 

3. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE,SCARA A+B, SITUAT ÎN 
MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. AVRAM IANCU, NR. 36, JUD. SIBIU”. 

Pct. nr. 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a 
blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente: 

1. RENOVARE ENERGETIĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL 20, SCARA A+B+C, 
SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. TOMIS, NR. 1, JUD. SIBIU; 

2. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 8 B, SCARA B 
SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. STEPHAN LUDWING ROTH, NR. 18, JUD. SIBIU”. 

- Fac precizarea că pe Ordinea de zi avem 28 de puncte. 
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- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ supun la vot Procesul - verbal 

al şedinţei extraordinare din data de 13 mai 2022. 
- Dacă aveți observaţii cu privire la acest Proces - verbal? 
- Constat că nu. 
- Supun la vot Procesul - verbal. 
- Procesul - verbal a fost aprobat în unanimitate. 
- Şedinţa de astăzi va fi condusă de către domnul consilier local, Boca Teofil. 
- Dau cuvântul domnului consilier.  
- Mulțumesc! 

Dl consilier Boca Teofil 
- Mulțumesc doamna secretar general! 
- Așa cum a precizat, pe Ordinea de zi avem 28 de puncte. 
- Supun la vot Ordinea de zi astfel modificată. 
- 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. 

- Dacă se înscrie cineva? Constat că nu. 
- Până la data ședinței, nu s-au înregistrat întrebări sau interpelări de la cetățeni. 
- Vom trece la dezbaterea punctelor de pe Ordinea de zi.  

Domnul Primar Gheorghe Roman 
- Vă propun dragi colegi să schimbăm ordinea în care urmează să fie aprobate punctele de pe Ordinea de zi și 

anume, să începem cu punctelor de pe pozițiile 25-28 și apoi să continuăm așa cum aveți trecut în Ordinea de zi. 
- Mulțumesc! 

Domnul Boca Teofil 
- Supun la vot propunerea d-lui primar. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Propunerea a fost adoptată în unanimitate. 
 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a 

blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente: 
1. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 48, SCARA A+B, 

SITUAT IN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GOVORA, NR. 4, JUD. SIBIU; 
2. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE, SCARA A+B, SITUAT 

ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. 1 DECEMBRIE, NR. 22, JUD. SIBIU”. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă” (dl Draga Gheorghe și dl Preda 
Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”.  
 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a 

blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente: 
1. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 12, SCARA A+B+C, 

SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GEORGE TOPÂRCEANU, NR. 12, JUD. SIBIU;  
2. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 3, SITUAT ÎN 

MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GEOLOGIEI, NR. 3, JUD. SIBIU; 
3. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 11, SITUAT ÎN 

MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. CLUJULUI, NR. 10, JUD. SIBIU”. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă” (dl Draga Gheorghe și dl 

Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
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- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”.  
 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a 

blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente: 
1. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 9A, SCARA A+B, 

SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. STEPHAN LUDWING ROTH, NR. 20, JUD. SIBIU; 
2. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 2, SITUAT ÎN 

MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. CLUJULUI, NR. 2, JUD. SIBIU; 
3. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE, SCARA A+B, SITUAT 

ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. AVRAM IANCU, NR. 36, JUD. SIBIU”. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă” (dl Draga Gheorghe și dl 

Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”.  
 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a 

blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente: 
1. RENOVARE ENERGETIĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 20, SCARA A+B+C, 

SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. TOMIS, NR. 1, JUD. SIBIU; 
2. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 8 B, SCARA B 

SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. STEPHAN LUDWING ROTH, NR. 18, JUD. SIBIU”. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă” (dl Draga Gheorghe și dl 

Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” și 2 consilieri locali nu participă la vot (dl Dobai Paul 

Adrian și dl Sima Dan). 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetelor instituțiilor și 

serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții şi a 
programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Segiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 3 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin, dl Preda Ionuț Cătălin 

și dna Suciu Anca Maria). 
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului 

Municipiului Mediaş. 
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? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
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3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția 

Națională pentru Locuințe în regim de închiriere. 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru 

tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş. 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de administrare nr. 

5253/11.05.2015-7642/29.05.2015, privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deșeurilor. 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei cu indicele de inflație, pentru imobilele cu destinația 

de locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș. 
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?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii Consiliului Local Mediaş pentru trecerea imobilului 

(construcţie şi teren aferent) situat în Mediaş, str. Nucului, nr. 7, jud. Sibiu, înscris în CF nr. 101452 Mediaş, 
din domeniul public al Statului Român şi administrarea Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu, în 
domeniul public al Municipiului Mediaş şi administrarea Consiliului Local Mediaş. 

Raport comisia nr. 1 - 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?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș a unui 

imobil - teren, situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Târgului fn. 
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?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a suprafețelor de teren cu destinație 

agricolă din intravilanul Municipiului Mediaș, aparținând domeniului public/privat al Municipiului Mediaș. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
În cadrul ședințelor pe comisii s-au făcut următoarele propuneri din cadrul grupului de consilieri PNL: 
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Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  
- dl Sima Dan                                    - membru;                         dl Tulinschi Alexandru Simion    - supleant; 
- dl Oprișor Ionuț Bogdan                 - membru;                         dl Cotei Mihai Gheorghe              - supleant; 
- dl Tănase Vasile                              - membru;                        dl Toderici Marius Ioan                - supleant. 
Pentru comisia de contestații:  
- dl Radu George Stelian                   - membru;                         dl Boca Teofil                               - supleant; 
- dl Brăteanu Iulian Cosmin              - membru;                         dna Duma Silvia Nicoleta             - supleant; 
- dna Țichindelean Adriana Ștefania - membru;                         dl Chiorean Iustin                         - supleant. 
- Dacă mai sunt și alte propuneri decât cele făcute în cadrul ședințelor pe comisiile de specialitate? Vă rog să 

propuneți. 
- Dacă nu mai sunt, o rog pe dna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre.  

Dna Secretar General Muntean Sanda 
- Dă citire proiectului de hotărâri. 

Domnul Boca Teofil 
- Mulțumesc! 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
10. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 

1239 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Luceafărului, nr. 36, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă” (dl Crișan Segiu și dna Suciu 

Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (dl Preda Ionuț) și 1 abținere (dl 

Draga Gheorghe) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil : 6 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (dl Costea 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;                    dna Duma Silvia Nicoleta            - supleant; 
- dl Mărginean Mircea Ioan              - membru;                    dna Avrămescu Olimpia Aurelia - supleant; 
- dl Boca Teofil                                 - membru;                    dl Tănase Vasile                           - supleant. 
Pentru comisia de contestații:  
- dl Cotei Mihai Gheorghe                - membru;                     dl Oprișor Ionuț Bogdan           - supleant; 
- dl Dobai Paul Adrian                      - membru;                     dl Tulinschi Alexandru Simion - supleant; 
- dna Țichindelean Adriana Ștefania - membru;                    dl Chiorean Iustin                       - supleant. 
- Dacă mai sunt și alte propuneri decât cele făcute în cadrul ședințelor pe comisiile de specialitate?  
- Dacă nu sunt, o rog pe dna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre.  

Dna Secretar General Muntean Sanda 
- Dă citire proiectului de hotărâri. 

Domnul Boca Teofil 
- Mulțumesc! 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă” (dl Crișan Sergiu Călin, dl Preda 

Ionuț Cătălin și dna Suciu Anca Maria). 
 
11. Proiect de hotărâre privind sistarea stării de indiviziune asupra imobilului (construcție + cotă teren 

aferent), situat în Municipiul Mediaș str. Johannes Honterus nr. 36 ap. 1, aflată în domeniul privat al 
Municipiului Mediaș. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Segiu și dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian) 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 3 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin, dl Preda Ionuț Cătălin 

și dna Suciu Anca Maria). 
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12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 32/2007 încheiat 

între Municipiul Mediaș și Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Mediaş pentru imobilul situat în Mediaş, str. 
Acad. Ioan Moraru, nr. 7. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
13. Proiect de hotărâre 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. 

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?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 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). 
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului cadru de organizare şi 

desfăşurare a evaluării managementului Spitalului Municipal Mediaş, aprobat prin HCL nr. 174/27.05.2019. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru”, 1 abținere (dl Costea Lucian) și 1 consilier local nu 

participă la vot (dna Duma Nicoleta) 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” și 2 consilieri locali nu participă la vot (dna Avrămescu 

Olimpia Aurelia și dna Duma Silvia Nicoleta). 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării costului mediu pe km pentru realizarea serviciului 

de transport public local conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local cu 
nr. 1810/01.02.2019. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian)  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dl Tulinschi 

Alexandru Simion). 
 
16. Proiect de hotărâre privind anularea atribuirii unui număr de 4 autorizații taxi pentru autovehicule 

hibrid și demararea unei noi proceduri de atribuire în gestiune delegată a executării serviciului de transport în 
regim de taxi pentru autovehicule hibrid/electrice. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici, 

pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare capace carosabile aferente sistemelor de apă și canalizare și 
reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe străzi din Municipiul Mediaș - faza II”. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil : 6 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (dl Costea Lucian) 
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- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
18. Proiect de hotărâre privind completarea Calendarului cultural - sportiv aferent anului 2022, 

aprobat prin HCL nr. 82/24.02.2022. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (dna Suciu Anca) și 1 abținere (dl 

Crișan Segiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă” (dl Draga Gheorghe și dl 

Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil : 6 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (dl Costea Lucian) 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 3 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin, dl Preda Ionuț Cătălin 

și dna Suciu Anca Maria) 
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului 

educațional internațional „Oraș Curat” - „Clean City”. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Observaţii dacă aveți?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
20. 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 Ighişu Nou care au 
împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2022”. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Observaţii?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
21. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe sociale situate în Municipiul Mediaș, str. 

Gravorilor nr. 4, persoanelor vulnerabile din Municipiul Mediaș. 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
- Dacă aveți observaţii la acest punct?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
22. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în 

elaborarea PUD „Construire sală de sport Școala Gimnazială Mihai Eminescu” str. Mihai Viteazu nr. 14 și 
aprobarea documentației de urbanism. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian) 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță precum şi a tarifelor aferente 

unor activități din componența serviciului de salubrizare la SC ECO - SAL SA Mediaș. 
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Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă” (dl Draga Gheorghe și dl 

Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă aveți observaţii la acest punct?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, 2 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin și dl Preda Ionuț Cătălin) 

și 1 consilier local nu participă la vot (dna Țichindelea Adriana Ștefania). 
 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico - 

economici, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare instalație de încălzire centrală Școala Gimnazială nr. 4 
(Dealul Furcilor)”. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 
- Dacă aveți observaţii?  
- Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?  
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 
- Mulțumesc! 

Domnul Primar Gheorghe Roman: ați primit invitații de a participa la evenimentul pe care îl organizăm împreună cu 
Unitatea Militară din Mediaș. Dacă timpul vă permite vă aștept, fie în calitate de consilier local sau de reprezentanți ai 
partidelor politice, să participați. De asemenea v-am transmis invitații de a participa la evenimentele care se vor derula cu 
ocazia Zilei Orașului.  

Ar fi bine să citiți înaite să postați pe rețelele de socializare, și anume faptul că în mare parte peste 50%, poate 60 
% din eveniment este suportat de către sponsori, așa „că poveștile că mai bine facem altceva și nu facem evenimente”, 
pică. Vă invit să participați la toate evenimentele, că atunci când o societate mare sponsorizează un eveniment vreau să 
știți că acele societății au banii alocați pe diverse activității: că vorbim cultural, că vorbim sportiv, sănătate, învățământ și 
așa mai departe. Deci, banii nu pot să fie mutați de către primărie de la un capitol la celălalt. Este foarte bine să învățați 
lucrul acesta pentru că am văzut că unii postează pe rețele și nu știu ce fac. Atunci ca să corectăm lucrurile acestea ne 
putem ajuta cu informații.  

Am văzut iarăși că v-ați abținut de la un punct la care eu am ținut foarte mult și sigur fiecare face cum crede. În 
Mediaș există un ansamblu folcloric, numai cu copii din oraș. Copiii aceștia vor să ne reprezinte la un festival 
internațional în Olanda. Nu văd de ce nu vreți să meargă, eu chiar cred că merită. Dar puneți întrebări.  
Dna consilier Suciu Anca Maria: am întrebat.  
Domnul Primar Gheorghe Roman: la cine? 
Dna consilier Suciu Anca Maria: în cadrul ședinței pe comisii, dar nu am primit răspuns. 
Domnul Primar Gheorghe Roman: scrie valoarea, transportul, cât este kilometrul vedem cât este o medie. Numărul 
meu de telefon îl ai dna consilier? 
Dna consilier Suciu Anca Maria: da. 
Domnul Primar Gheorghe Roman: este vorba de copiii orașului și copiii ne reprezintă la festivaluri internaționale. 
Merită să-i lăsăm să se desfășoare. Dacă vreți să-i vedeți haideți la Ziua Mediașului și o să vedeți ce frumoși sunt și că 
merită să-i ajutăm. Aceasta este părerea mea, în rest fiecare face exact cum crede, face adrese unde vrea, scrie ce vrea 
pentru că fiecare este liber să facă lucrurile acestea. Vă doresc o zi frumoasă! 
Dl consilier Boca Teofil 

- Mulțumim dlui primar! 
- Dacă nu mai sunt alte observaţii declar ședința închisă. 
- Vă mulțumesc! 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 16:45. 
 
Președinte de ședință, 

Boca Teofil 
Secretar general, 
Muntean Sanda   

 
 
 
Întocmit: Cherteș Claudia Maria    


