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PROCES-VERBAL 

Încheiat azi, 28 decembrie 2022 
În şedinţa ordinară a Consiliului Local Mediaş 

Şedinţa începe la ora 16:00 
 

Domnul Consilier Boca Teofil 
- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș, de astăzi, 28 decembrie 2022. 
- Se va intona Imnul Național al României. 
- Doamna Secretar General, vă rog să faceți precizările organizatorice. 

Doamna Secretar General Muntean Sanda 
- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș.  
- Fac precizarea, că în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din OUG nr. 57/2019, domnii consilieri: 

Dobai Paul Adrian și Mărginean Mircea Ioan, participă la ședință prin utilizarea mijloacelor electronice, fiind 
considerați prezenți. 

- Constat că şedinţa de astăzi, 28 decembrie 2022 este statutară, fiind prezenți un număr de 17 consilieri 
locali, din totalul de 21 în funcție.   

- Lipsesc: doamna Avrămescu Olimpia Aurelia, domnul Crișan Sergiu Călin, domnul Draga Gheorghe și 
domnul Toderici Marius Ioan. 

- Convocarea ședinței s-a facut prin Dispoziția Primarului Municipiului Mediaş nr. 786 din 21 decembrie 
2022 şi prin afişare în site-ul primăriei.  

- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 27 decembrie 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 Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 
data de 20 decembrie 2022. 

- Dacă aveți 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 este condusă de către domnul Consilier Local, Boca Teofil, domnul Toderici nefiind 

prezent.  
- Dau cuvântul domnului președinte. 
- Vă mulțumesc! 

Domnul Consilier Boca Teofil 
- Mulțumesc, doamna Secretar General! 
- Pe ordinea de zi sunt 48 de puncte. 

Domnul Consilier Boca Teofil 
- 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.  
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- 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 aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 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?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul IV 

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?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș și din serviciile publice 
aflate în subordinea Consiliului Local al 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 la acest punct?  
- Nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Aparatului de Specialitate al 

Primarului Municipiului Mediaș. 
- 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?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a statului de funcţii al Aparatului de 

Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş. 
- Cere avizul comisiei de specialitate 

Raport comisia nr. 1-aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2-aviz favorabil 
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Raport comisia nr. 3-aviz favorabil 
- Observaţii la acest punct?  
- Nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de 

organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Mediaș începând cu 01.01.2023. 
- 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?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 131/2022 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale ale Municipiului Mediaş pe 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: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Teodor Lucian) 

- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2023 la SC PIAȚA PRIM-COM 

SA 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?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
9. 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 comisiei de specialitate 

Raport comisia nr. 2-aviz favorabil 
- Dacă sunt observaţii?  
- Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
10. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru alipirea a două imobile, situate 

în intravilanul Municipiului Mediaș str. Gării. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1-aviz favorabil 
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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 17 voturi „pentru”. 
 
11. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a unui imobil, situat în 

intravilanul Municipiului Mediaș, Sat Ighișu Nou, str. Morii, nr. 49. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

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

- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea 

subapartamentului nr. 7 (construcție+cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Municipiul 
Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 24 Județul Sibiu. 

- 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 17 voturi „pentru”. 
 
13. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui Contract de închiriere teren, aferent unui chioșc 

comercial, amplasat pe domeniul public al Municipiului Mediaș, str. Brateiului nr. 9. 
- 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 17 voturi „pentru”. 
 
14. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui obiectiv de 

investiție finalizat, modificarea și completarea contractului de administrare nr. 40/2017 încheiat cu Școala 
Gimnazială Nr. 4 Mediaș. 

- 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 17 voturi „pentru”. 
 
15. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a obiectivului de 

investiție „Teren de tenis Liceul Tehnologic Școala Națională de Gaz”. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

Raport comisia nr. 1-aviz favorabil 
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Raport comisia nr. 3-aviz favorabil 
- Dacă sunt observaţii?  
- Nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
16. Proiect de hotărâre privind propunerea de demolare a construcției situate în Mediaş str. 

Trandafirilor nr. 26, aflată în domeniul privat al Municipiului 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 17 voturi „pentru”. 
 
17. Proiect de hotărâre privind sistarea stării de indiviziune asupra imobilului (teren intravilan), situat 

în Municipiul Mediaș str. Bastionului fn, aflat în domeniul privat al 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 

- Observaţii dacă sunt?  
- Nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
18. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil-Ștrand municipal 

(construcții și teren), situat în Municipiul Mediaș, str. Stadionului nr. 32, aflat în domeniul public al 
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 

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 Dobai Paul Adrian                      - supleant; 
- dl Chiorean Iustin                     - membru;                dl Tănase Vasile                              - supleant; 
- dl Toderici Marius Ioan            - membru;                dna Țichindelean Adriana Ștefania - supleant. 

Pentru comisia de contestații:  
- dl Tulinschi Alexandru Simion - membru;               dna Avrămescu Olimpia Aurelia     - supleant; 
- dl Cotei Mihai Gheorghe          - membru;                dl Popa Lucian Vasile                     - supleant; 
- dl Oprișor Ionuț Bogdan           - membru;                dl Brăteanu Iulian Cosmin               - supleant. 

- Dacă mai sunt și alte propuneri? Vă rog să le faceți. 
- 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 Consilier Boca Teofil 
- Mulțumim, doamna secretar general! 
- Dacă 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 17 voturi „pentru”. 
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții: „Conformare imobile la cerințele de securitate la incendiu”. 
- 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 17 voturi „pentru”. 
 
20. Proiect de hotărâre privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Mediaș 

pentru perioada 2021-2027-Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

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

- Observaţii dacă sunt?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
21. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 96/2018 privind aprobarea Regulamentului de 

exploatare a domeniului public destinat parcării cu plată a autovehiculelor în Municipiul Mediaş. 
- Cere avizul comisiilor 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 17 voturi „pentru”. 
 
22. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții al Unității de 

Asistenţă Medico-Socială Mediaş, începând cu data de 01.01.2023. 
- 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 17 voturi „pentru”. 
 
 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Metodologiei şi a criteriilor de repartizare a locuințelor 

sociale din fondul locativ al Municipiului Mediaș, pentru anul 2023”. 
- 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 la acest punct?  
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- Nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convențiilor provizorii pentru acordarea de 

servicii de asistență socială în anul 2023 între Consiliul Local Mediaș prin D.A.S. și Asociația Sf. Mihail 
Mărturisitorul, Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj-Centrul de Recuperare Neuromotorie 
Pruncul Isus Mediaș și Asociația „Love & Light Romania” pentru 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?  
- Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
25. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții al Direcţiei de 

Asistenţă Socială Mediaş, începând cu data de 01.01.2023. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

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

- Observaţii?  
- Nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 10/18.01.2017, a 

imobilului situat în Mediaș, str. I. G. Duca nr. 44. 
- 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? 
- Nu sunt. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, 

păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţul, protecţia, conservarea şi dezvoltarea zonelor verzi şi creşterea 
animalelor în Municipiul 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, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
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28. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 103/2008 privind actualizarea şi republicarea 
Regulamentului de administrare şi utilizare a căilor publice de comunicaţie în Municipiul Mediaş. 

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

- Observaţii?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism 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?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
30. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2023 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în Mediaş, Piața Regele Ferdinand I nr. 23 proprietar Fundația Gândirea. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

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

- Observaţii dacă sunt?  
- Nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
31. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2023 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 proprietar Cherteș Iosif și Cherteș Silvia. 
- 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 17 voturi „pentru”. 
 
32. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2023 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 ap. B proprietar Isailă Octavian și Isailă Ștefania 
Alina. 

- 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?  
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- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
33. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2023 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 ap. A proprietar Isailă Octavian și Isailă Ștefania 
Alina. 

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

- Dacă mai sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
34. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2023 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 ap. 9 proprietar Isailă Octavian și Isailă Ștefania Alina. 
- 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 17 voturi „pentru”. 
 
35. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2023 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 ap. 1 proprietar Isailă Octavian și Isailă Ștefania Alina. 
- 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 17 voturi „pentru”. 
 
36. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2023 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 proprietar Pall Georg. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

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

- Observaţii la acest punct?  
- Nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
37. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2023 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 21 proprietar Mailat Iolanda. 
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- Cere avizul comisiilor 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 17 voturi „pentru”. 
 
38. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2023 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 21 ap. 4A proprietar Schneider Otto Ioan si Schneider 
Eva Magdalena. 

- 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 17 voturi „pentru”. 
 
39. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2023 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 21 ap. 5 proprietar Zelch Rozina. 
- 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 17 voturi „pentru”. 
 
40. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2023 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 41 proprietar Sara Talmon. 
- 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 17 voturi „pentru”. 
 
41. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2023 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în Mediaş str. Mihai Viteazul nr. 4 ap. 1 proprietar Blăjan Maria. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

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

- Observaţii dacă sunt?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
42. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2023 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în Mediaş str. Mihai Viteazul nr. 4 ap. 2 proprietar Benescu Ștefan. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

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

- Observaţii dacă aveți la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
43. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2023 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în Mediaş str. Mihai Viteazul nr. 4 ap. 3 proprietar Blăjan Maria. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

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

- Observaţii la acest punct?  
- Nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
44. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2023 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în Mediaş str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 ap. 1 proprietar SC CRISSERV SRL. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

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

- Observaţii?  
- Nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
45. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2023 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 18 proprietar Distribuție Energie Electrică Romania, Cluj-
Napoca sucursala Sibiu. 

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

- Observaţii?  
- Nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
46. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2023 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 51 ap. 3 proprietar SC FARMACOM SA Brașov. 
- 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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- Observaţii dacă aveți?  
- Dacă nu aveți, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
47. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2023 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 60 proprietar Rusu Daniela Titanela și Rusu Mariana. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

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

- Observaţii?  
- Nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
 
48. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2023 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 110 proprietar Manoilă Cornel și Manoilă Maria. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 

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

- Observaţii?  
- Nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”. 
- În continuare dau cuvântul domnului primar.  

Domnul Primar Roman Gheorghe 
Cu siguranță știți cu toții, că în primăvara-vara anului viitor vor începe lucrările în Centrul Istoric al orașului. 

Până la finalizarea acestor lucrări, mi-am propus să găsim o variantă și să-i mutăm pe cetățenii care locuiesc în Centrul 
Istoric, mai exact, deasupra fostei Băncii Romexterra. I-am cerut și domnului viceprimar, în câteva rânduri, să vă invite 
să faceți propuneri unde ar putea să fie mutate aceste persoane. Vă îndemn în continuare să vă gândiți și să veniți cu o 
locație clară, pentru că eu chiar, cred că în momentul în care, la Centrul Istoric vor fi finalizate lucrările, este cât mai 
firesc ca acolo să nu existe nici cerșetorie, nici mizerie. Nici cei care merg să se bucure de câteva minute sau ore în 
centru să fie deranjați de anumite persoane, care sunt obișnuite să încalce regulile bunului simț. Așa că eu aștept, de la 
fiecare, o locație concretă în care ar putea să fie mutate acele persoane. Închei prin a vă ura: Un an nou cu sănătate, să 
aveți parte de bucurii și de cât mai multe împliniri alături de cei dragi! Mulțumesc! Mă întreba colegul, cam de câte 
persoane este vorba. Eu cred, că trebuie luată situația de la Direcția Socială, de la Doamna Director Conea. Cu 
siguranță, știe dânsa exact câte locuințe sunt închiriate și câte persoane locuiesc acolo, dar să știți că situația este chiar 
delicată. Adică, acea clădire cred, că a devenit un focar de infecție. Nu știu, care a fost primarul care a fost atât de 
înțelept încât a fost de acord ca în Centrul Istoric să se creeze acea zonă socială, și noi trebuie să găsim o variantă să 
rezolvăm această problemă. Nici nu mai contează cine a gândit socialul. Noi credem, că trebuie să găsim varianta unde 
îi mutăm, în așa fel încât Centrul Istoric să fie cât mai liniștit și mai plăcut și pentru medieșeni, dar și pentru cei care ne 
vizitează. 
Domnul Consilier Boca Teofil 

Mulțumim, domnule primar! Trecem la punctul „Diverse” și dăm cuvântul domnului Pinci Radu.  
Domnul Pinci Radu 

Domnule primar, vă mulțumim pentru pachetul pe care l-ați oferit cetățenilor. În mare parte bun, dar dacă se 
mai punea acolo, pe lângă făină sau mai puțină făină, două pachete de curmale, două pachete de smochine, transmitea 
altceva, deci era un mesaj cum să vă spun, mai patriotic. Eu, nu sunt într-o stare psihică foarte bună pentru că am 
mâncat de la cantina asta niște lucruri de la care mi s-a făcut rău. Unii vă bucurați, în funcție de sănătatea mintală și i-
am spus la doamna, frumos: doamnă dragă, aceeași brânzoaică și același corn de sute de ani, de 30 de ani aceeași 



13 
 

brânzoaică, mă refer la felul trei. La felul doi același sos cu mici diferențe, deci nu se mai poate mânca, domnule 
primar. Eu am plătit 400 de lei și am nimerit un meniu foarte periculos. Brânzoaica și cornul costă în jur la 11 lei. De 
11 lei se pot cumpăra două pachete de smochine, două pachete de curmale, portocale, banane și toate bunătățile de la 
Kaufland, că sunt o grămadă de promoții. Eu știu, că dânsa are frigiderul plin cu toate delicatețile, dar la proști le dă 
lătură. I-am spus frumos: nu se poate să continui cu aceeași lătură în fiecare zi. Am vorbit și cu doamna Conea, i-am 
zis: doamna Conea dacă cantina aceea era a unui om sărac care are o pensie mică, era de înțeles, nu aveam ce să 
comentez, dar aprține de primărie. Acolo este ca un coteț de porci, nu s-a mai zugrăvit de zeci de ani. Sunt și aspecte 
pozitive, laptele este bun, pâinea este tot mai mică, nu știu ce face, dar de două luni e tot mai mică, până la urmă 
trebuie să vin cu lupa să-mi iau pâinea. Deci, femeia nu te bagă în seamă. I-am spus că există felul trei, 20 de variante 
cu aceeași bani, cu 11 lei poți să iei banane, portocale, gem, nectar, dar nu toată ziua corn că dai stomacul pe dos, 
numai când te gândești că de ani de zile dă aceeași brânzoaică. Aceasta este problema cu cantina, cred că ați reținut că 
trebuie diversificată. 

Problema doi, foarte gravă! Mi s-a întâmplat luni. Am venit din Gura Câmpului cu bicicleta și erau doi 
posedați de diavol. Deci, am trecut de pasarelă. O femeie venea în spatele meu. Ăștia erau posedați de diavol, am trecut 
de ei și femeia era mai voinică, era îmbrăcată într-un fâș gri. Eu i-am urmărit, că am văzut că sunt puși pe rele. După ce 
am trecut de ei, când au ajuns în dreptul femeii, s-au dus și îi trăgeau de geantă. Nu am putut să intervin, că am fost 
bolnav. Vin la Poliția Locală rapid, ca să-i prindă. Apăs pe buton și nu răspunde, nu-i interesează și nu-i primul caz. 
Nu-i interesează, îi interesează 1000 de euro pe lună sau poate mai mult, dar nu îi interesează ce se întâmplă. Așa s-au 
șmecherit băieți ăștia, în așa măsură încât îi interesează numai bani. Acestea sunt lucruri grave care trebuie rezolvate. 
Pentru ce îi ținem pe ăștia, pe polițiștii ăia comunitari, să se plimbe cu mașina prin oraș, să consume benzină. Pentru 
ce, că nu intervin, nu îi mai interesează ce se întâmplă. Acestea au fost cele două probleme grave. Vă mai zic ceva, 
domnule primar, când a fost vorba de 33 de ani, de vânzarea tuturor bogățiilor naționale, de jefuirea României, de 
distrugerea României s-au băgat cu grămada, milioane la furat, la jaf și la nenorociri și acum eu care vreau să salvez 
România, am un plan, știu ce să fac, știu direcția, cele 10 porunci. Nu mă ajută nimeni să salvez România. Sunt o 
grămadă de patrioți care se leagă cu tricolorul de gât, își pune tricolorul în piept, peste tot, dar când îi zic: măi frate am 
un proiect, vreau să fac o nouă constituție. Primul articol din noua constituție, trebuie să fie cele 10 porunci, celelalte 
articole să fie în perfectă armonie cu primul articol, cu cele 10 porunci, dar asta este voința lui Dumnezeu. Când ne 
vom ghida teoretic și practic după cele 10 porunci se face lumină în România, se schimbă situația. Altă salvare nu 
există. Vă mulțumesc, domnule primar! La anul când mai faceți pachețelul ăla, mai bine mai puțină făină, două pachete 
de curmale, două de stafide, două de smochine. Să vă dea Dumnezeu sănătate! Sărbători fericite! 
Domnul Primar Roman Gheorghe 

Domnule Pinci, pachetul acela nu la făcut primarul, sunt pachete de la Uniunea Europeană. 
Domnul Consilier Boca Teofil 

Mulțumim, domnule Pinci! Stimați colegi, declar ședința închisă. Vă doresc: Un an nou fericit! La mulți ani! 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 16:50. 
 
 
 
 
Președinte de ședință, 

Boca Teofil 
Secretar General, 

Muntean Sanda Ligia 

 


