
1 
 

 
 
 

PROCES - VERBAL 
Încheiat azi, 2 septembrie 2022 

În şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local Mediaş 
Şedinţa începe la ora 12:00 

 
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 on-line de 
videoconferință și se procedează la vot electronic. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința extraordinară convocată de îndată, a Consiliului Local Mediaș de astăzi, 2 

septembrie 2022. 
- O rog pe dna secretar general să facă precizările organizatorice.  

Doamna secretar general Muntean Sanda 
- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința extraordinară convocată de îndată de astăzi.  
- Constat că şedinţa este statutară, fiind prezenți on-line un număr de 20 consilieri locali, din totalul de 21 

consilieri locali în funcție.     
- Lipsește: dl Chiorean Iustin. 
- Şedinţa extraordinară de astăzi, 2 septembrie a fost convocată de către Primarul Municipiului Mediaş, prin 

intermediul secretarului general, prin Dispoziția nr. 489 din 1 septembrie 2022 şi prin afişare pe site-ul primăriei.  
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 2 septembrie 2022, fiind avizate proiectele de 

hotărâri supus spre analiză şi aprobare.  
- Fac precizarea că pe ordinea de zi avem 5 puncte.   
- Şedinţa va fi condusă de către domnul consilier local Cotei Mihai Gheorghe. 
- Dau cuvântul domnului președinte.  
- Mulțumesc! 

Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 
- Mulțumesc dna secretar general! 
- Pe ordinea de zi avem 5 puncte. 
- Supun la vot ordinea de zi. 
- Start vot! 

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

Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 
- Mulțumesc! 
- Înainte de a intra în dezbatere dacă sunt colegi care doresc să se înscrie pentru a lua cuvântul la punctul 

diverse? Vă amintesc că, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare al consiliului 
local timpul alocat fiecărui vorbitor privind dezbaterile asupra unui proiect de hotărâre sau a unei probleme înscrise 
pe ordinea de zi este de 3 minute. 

- De asemenea la dezbaterea unui proiect de hotărâre sau problemă înscrisă pe ordinea de zi un consilier 
poate lua cuvântul doar o dată și se va referi strict la problema care formează obiectul dezbaterii. 

- Se înscrie cineva? 
Domnul consilier Crișan Sergiu Călin: doresc să mă înscriu, mulțumesc.  
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

- Vom trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.  
 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 150/2022 privind aprobarea reţelei şcolare a 

unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Mediaș, propuse să 
funcționeze în anul şcolar 2022 - 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?  
- Nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
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Doamna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” (1 vot nominal - dna Suciu Anca Maria) 

Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 
- Mulțumesc doamna secretar general! 
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 248/2022 privind aprobarea alocării unor sume 

de la bugetul local, sub formă de grant, acordate unităților de învățământ preuniversitar de stat cu rezultate 
deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite la Examenul de Evaluare 
Națională și Examenul de Bacalaureat sesiunea iunie - iulie 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. 
- Start vot.  

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

Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 
- Mulțumesc doamna secretar general! 
 
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici 

pentru obiectivul de investiții „REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC, 
MUNICIPIUL MEDIAȘ”. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 4 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Segiu și 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 sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Doamna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 15 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). 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

- Mulțumesc! 
 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 161/2022 privind aprobarea participării 

Municipiului Mediaș în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, COMPONENTA C10 - Fondul 
Local, I.1 - Mobilitate urbană durabilă, cu proiectul „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului 
public - Stații de încărcare autobuze și microbuze”, de aprobare a notei de fundamentare și a descrierii 
sumare a investiției, precum și aprobarea cheltuielilor legate de proiect. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Draga Gheorghe1) 
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 observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Doamna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, 3 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Draga 

Gheorghe și dna Suciu Anca Maria) și 1 consilier local nu participă la vot (dl Tulinschi Alexandru Simion). 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

- Mulțumesc! 
 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 239/2020 privind aprobarea proiectului 

„Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în Municipiul Mediaș II”, cod SMIS 126074 și a 
cheltuielilor legate de proiect. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 4 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Segiu și dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian)  
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- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Doamna secretar general Muntean Sanda 
- Hotărârea a fost adoptată cu 15 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). 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe 

- Mulțumesc doamna secretar general! 
- În continuare dau cuvântul domnului consilier Crișan Sergiu Călin. 

Domnul consilier Crișan Sergiu Călin: referitor la ședința cu prezența în sală, în care au fost destul de multe 
evenimente neplăcute, zic eu și cred că și dumneavoastră sunteți de acord, în care am asistat inclusiv la bruscarea 
colegelor noastre din Aparatul de Specialitate, motiv pentru care solicit și cred că se impune luarea unor măsuri de 
siguranță. Așa ceva nu este admisibil să se întâmple. Drept urmare cred că ar trebui ca pe viitor la ședințele cu 
prezență fizică, în sală să avem asigurată și prezența Poliției Locale, precum și legitimarea celor care participă la 
ședință și dacă este posibil inclusiv testarea cu alcooltestul, pentru că au fost persoane în stare de ebrietate care au 
perturbat discuțiile și derularea ședinței de consiliu local. Mulțumesc frumos! 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe: dacă mai sunt și alte observaţii? 
Doamna consilier Suciu Anca Maria: doamna secretar, dacă se poate lua în considerare votul meu nominal la 
punctul numărul 1, nu am reușit să mă conectez. 
Doamna secretar general Muntean Sanda: având în vedere că nu ați putut să vă conectați on-line și dacă și 
domnul președinte este de acord cu contabilizarea „pentru” a votului dumneavoastră, nicio problemă. 
Domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe: de acord. 
Doamna consilier Suciu Anca Maria: mulțumesc! Weekend plăcut tuturor! 

 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 12:25. 
 
 
 
 
Președinte de ședință, 
Cotei Mihai Gheorghe 

Secretar general, 
 Muntean Sanda Ligia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


