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PROCES - VERBAL 
Încheiat azi 28 aprilie 2022 

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

 
 
În conformitate cu HCL nr. 75/24.03.2020, privind modificarea și completarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Local Mediaș, ședința se desfășoară printr-o platformă online de 
videoconferință și se procedează la vot electronic. 

 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș de astăzi 28 aprilie 2022! 
- O rog pe dna director, să facă precizările organizatorice. 

Dna director Muntean Sanda 
- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș.  
- Constat că şedinţa ordinară de astăzi 28 aprilie 2022, este statutară, fiind prezenți on-line un număr de 20 

consilieri locali, din totalul de 21 consilieri locali în funcție.     
- Lipsește: dl Draga Gheorghe.  
- Şedinţa de astăzi, 28 aprilie 2022 a fost convocată de către Primarul Municipiului Mediaş, prin 

intermediul Secretarului general, prin Dispoziția nr. 233 din 20 aprilie 2022 şi prin afişare pe site-ul Primăriei.  
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de de 27 aprilie, respectiv 28 aprilie, fiind avizate 

proiectele de hotărâre supuse spre analiză şi aprobare, aflate pe Ordinea de zi.  
- Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 20 aprilie 2022, s-a completat Proiectul ordinii de zi prin 

Dispoziția Primarului nr. 243 din 26 aprilie 2022 cu 1 punct astfel: 
Pct. nr. 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 107/2022 privind aprobarea 

participării Municipiului Mediaș, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul 
de transport public local prin curse regulate „NORD TRANS”, la programul de finanțare I.1.1 Înnoirea parcului de 
vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență, Componenta C10 - Fondul Local. 

și 
prin Dispoziția nr. 244 din 27 aprilie 2022 cu 2 puncte astfel: 
Pct. nr. 28. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului 

Mediaș cultelor religioase. 
Pct. nr. 29. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de 

investiţii „Echipare tehnico - edilitară blocuri A.N.L. nr. 1-4 str. Gheorghe Lazăr etapa I cu 88 u.l., Municipiul 
Mediaş Judeţul Sibiu” faza SF. 

- Fac precizarea că pe Ordinea de zi avem 29 de puncte. 
- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ supun la vot Procesul-verbal 

al şedinţei ordinare din data de 30 martie 2022. 
- Dacă sunt observaţii cu privire la acest Proces-verbal? 
- Constat că nu. 
- Supun la vot Procesul-verbal. 
- Start vot! 
- Procesul-verbal a fost aprobat în unanimitate. 
- Şedinţa va fi condusă de către domnul consilier local, Toderici Marius Ioan. 
- Dau cuvântul domnului consilier.  
- Mulțumesc! 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc doamna director! 
- Așa cum a precizat și doamna director, pe Ordinea de zi avem 29 de puncte. 
- Supun la vot Ordinea de zi, astfel modificată. 
- Start vot! 

Dna director Muntean Sanda 
- Ordinea de zi a fost aprobată cu 20 voturi „pentru”. 
- Mulțumesc! 
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Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
- 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?  
Dl consilier Preda Ionuț 

- Mă înscriu eu.  
- Mulțumesc! 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Vom trece la dezbaterea punctelor de pe Ordinea de zi.  
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul I 

2022. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (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?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 4 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Crișan Sergiu 

Călin, dl Preda Ionuț Cătălin și dna Suciu Anca Maria). 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc! 
 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale Municipiului Mediaş pe anul 

2023. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (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?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Costea Teodor Lucian și dna Suciu Anca 

Maria). 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc! 
 
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?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
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?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  
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Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
5. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui bun de 

natura mijloacelor de transport. 
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. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului 

Mediaș a terenului situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru fn, identificat în CF nr. 112557 nr. 
cadastral 112557. 

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. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului 

Mediaș a unor mijloace fixe, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora  
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 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?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Costea Teodor Lucian și dna Suciu Anca 

Maria). 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc! 
 
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 31/2007 încheiat 

între Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș. 
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. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului ,,Reevaluare active fixe corporale aflate în 

patrimoniul public și privat al Municipiului Mediaș. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
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- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Costea Teodor Lucian și dna Suciu Anca 

Maria). 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc! 
 
10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș, a 

unui imobil - teren, situat intravilanul Municipiului Mediaș, str. Petroliştilor 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. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
11. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren, 

aflată în domeniul privat al Municipiului Mediaș, în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. 
Piscului, nr. 12. 

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. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea apartamentului 

nr. 11 (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Municipiul Mediaș P-ța 
Regele Ferdinand I nr. 18. 

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. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea 

subapartamentului nr. 1 (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Municipiul 
Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 21. 

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. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
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14. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public sau privat al Municipiului 
Mediaş, în scopul amenajării şi amplasării de mobilier urban pentru terase de alimentație publică, pe 
perioada anului 2022. 

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. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
15. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului din cadrul imobilului situat în 

Ighișu Nou, str. Școlii nr. 57, aflat în domeniul public al Municipiului Mediaș în favoarea SC Centrul 
Medical de Elită Mediaș SRL. 

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. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
16. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Mediaş, reprezentantul 

Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu, să 
voteze solicitarea S.C. TRACON S.R.L. de ajustare a tarifului de depozitare. 

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 sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Primarului Municipiului Mediaş, 

reprezentantul Municipiului Mediaș în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Apa Târnavei Mari”, ca urmare a solicitării Operatorului Regional Apa Târnavei S.A. de aprobare a 
tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice apă și canalizare și modificarea 
contractului în mod corespunzător. 

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 sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Teodor Lucian). 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
18. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Piața Prim - Com S.A. Mediaş de a vota „pentru” punctele înscrise pe 
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Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 25.05.2022, prima întrunire, respectiv 26.05.2022, a doua 
întrunire. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (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?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 4 abțineri - dl Costea Teodor Lucian, dl Crișan Sergiu 

Călin, dl Preda Ionuț Cătălin și dna Suciu Anca Maria, și 1 consilier local nu participă la vot - dl Tulinschi 
Alexandru Simion. 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc! 
 
19. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea 

Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a 
şedinţei din data de 29.04.2022, prima întrunire, respectiv 02.05.2022 a doua întrunire. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (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. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 4 abțineri - dl Costea Teodor Lucian, dl Crișan Sergiu 

Călin, dl Preda Ionuț Cătălin și dna Suciu Anca Maria, și 1 consilier local nu participă la vot - dl Tulinschi 
Alexandru Simion. 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc! 
 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul Municipal Mediaș a unor 

servicii specializate de consultanță, asistență și reprezentare juridică. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 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 sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, 2 abțineri - dl Costea Teodor Lucian și dna Suciu Anca 

Maria, și 2 consilieri locali nu participă la vot - dna Avrămescu Olimpia Aurelia și dna Duma Silvia Nicoleta. 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc! 
 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de 

stat și particular de pe raza Municipiului Mediaș, propuse să funcționeze în anul şcolar 2022 - 2023. 
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 sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
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22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren situat în 
Mediaș, str. Cloşca, nr. 2 aflat în domeniul public al Municipiului Mediaș şi în administrarea Spitalului 
Municipal Mediaş. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dna Duma 

Nicoleta) 
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. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 2 consilieri locali nu participă la vot - dna Avrămescu 

Olimpia Aurelia și dna Duma Silvia Nicoleta. 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc! 
 
23. Proiect de hotărâre privind realizarea unui schimb de locuințe sociale. 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
24. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile 

colective al persoanelor instituționalizate din cadrul Unității de Asistență Medico Socială pentru anul 2022. 
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 sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Construire ansamblu cu 

funcțiuni mixte: administrativ, logistică, comerț, sănătate, turism și alimentație publică, împrejmuire, 
amenajări exterioare, organizare de șantier” str. Stadionului fn. 

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. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
26. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  

Dl viceprimar Sima Dan: grupul Partidului Național Liberal în Consiliul Local al Municipiului Mediaș îl propune 
pe dl Boca Teofil - președinte de ședință pentru următoarele 3 luni, respectiv pe dl Toderici Marius Ioan - supleant. 
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Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  

Dna consilier Suciu Anca Maria: PSD nu are propuneri. 
Dl consilier Crișan Sergiu Călin: nici USR nu are propuneri. 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 107/2022 privind aprobarea 

participării Municipiului Mediaș, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 
serviciul de transport public local prin curse regulate „NORD TRANS”, la programul de finanțare I.1.1 
Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul Local. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (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?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, 2 abțineri - dl Costea Teodor Lucian și dna Suciu Anca 

Maria, și 1 consilier local nu participă la vot - dl Tulinschi Alexandru Simion. 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc! 
 
28. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului 

Mediaș cultelor religioase. 
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. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
29. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de 

investiţii „Echipare tehnico - edilitară blocuri A.N.L. nr. 1-4 str. Gheorghe Lazăr etapa I cu 88 u.l., 
Municipiul Mediaş Judeţul Sibiu” faza SF. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  

Dl consilier Crișan Sergiu Călin: am de făcut o observație, faptul că a fost trimis punctul cu 2 ore înaite și efectiv 
nu avem timp să studiem. Aș ruga pe viitor dacă se poate să fie transmis din timp. Acum dacă discutăm de subiecte 
de genul acesta, unde sunt complicate și multe date, nu avem cum să le analizăm în 2 ore și plus de asta ședința pe 
comisii cu 10 minute înainte de ședința mare, fară posibilitatea de a solicita lămuriri sau alte chesti. Mulțumesc! 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Dacă mai sunt alte observaţii?  
Dl viceprimar Sima Dan: doamna director cred că poate să explice. 
Dna director Muntean Sanda: referitor la acest punct - actualizarea indicatorilor tehnico - economici, Consiliul 
Local a aprobat prin hotărârea nr. 87, actualizare indicatorilor tehnico - economici la acest obiectiv de investiții. 
Ulterior adoptării s-a transmis hotărârea Consiliului Local, Agenției Naționale pentru Locuințe în vederea 
fundamentării ... către minister, în vedere emiterii ordinului privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici. 
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Rugămintea și recomandarea celor de la ANL a fost să schimbăm forma hotărârii, deci am lucrat doar pe structură 
nu și pe valorile din Devizul general și a indicatorilor tehnico - economici pentru că se dorește o altă structură a 
hotărârii, deci singura modificare pe hotărârea nr. 87 a fost pe forma hotărârii și nu pe valori. 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc! 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna director Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 1 abținere - dl Preda Ionuț Cătălin. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
- La rubrica Diverse, îl rog pe dl Preda care s-a înscris la cuvânt. 

Dl consilier Preda Ionuț Cătălin: printr-o sesizare transmisă USR filiala Mediaș ni s-a adus la cunoștință faptul că  
un grup de 40 de cetățeni domiciliați în Mediaș, pe strada Lupeni, au solicitat Primăriei Mediaș prin Adresa având 
numărul de înregistrare 13.776/21.10.2020 schimbarea dublului sens de circulație, așa cum este în prezent pe strada 
menționată, în sens unic. Propunerea a fost motivată de faptul că pe strada Lupeni, oricum îngustă, sunt în 
permanență parcate mașini, iar circulația concomitentă în două sensuri opuse a două autovehicule este practic 
imposibilă. Prin adresa nr. 13.776/11.11.2020 primăria, prin Comisia de Circulație a răspuns arătând că va analiza 
propunerea și că va informa semnatarii petiției asupra deciziei luate. Din câte ni s-a adus la cunoștiință nu a fost 
comunicată o decizie nici favorabilă, nici nefavorabilă. Vă rog să ne comunicați dacă până în prezent au fost făcute 
demersurile în vederea soluționării petiției cu numărul 13.776/21.10.2020 și care sunt concluziile Comisiei de 
Circulație. În cazul în care nu a fost analizată încă propunerea privind schimbarea sensului dublu de circulație 
solicităm să luați de îndată măsuri în vederea transmiterii unui răspuns. Mulțumesc! 
 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

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

Şedinţa s-a încheiat la ora 16:42. 
 
 
 
 
Președinte de ședință, 
Toderici Marius Ioan 

Secretar general, 
Muntean Sanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Cherteș Claudia    


