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PROCES - VERBAL 
Încheiat azi 30 martie 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 30 martie 2022! 
- O rog pe dna secretar general, să facă precizările organizatorice. 

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș.  
- Constat că şedinţa ordinară de astăzi 30 martie 2022, este statutară, fiind prezenți on-line un număr de 20 

consilieri locali, din totalul de 21 consilieri locali în funcție.     
- Lipsește: dl Tulinschi Alexandru Simion.  
- Şedinţa de astăzi, 30 martie 2022 a fost convocată de către Primarul Municipiului Mediaş, prin intermediul 

Secretarului general, prin Dispoziția nr. 180 din 23 martie 2022 şi prin afişare pe site-ul Primăriei.  
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 29 martie, respectiv 30 martie, fiind avizate 

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

Dispoziția Primarului nr. 188 din 28 martie 2022 cu 9 puncte și 2 informări astfel: 
Pct. nr. 34. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului din cadrul apartamentului 7 

situat administrativ în Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr. 31, în favoarea Asociației „Mediaș 750 de ani”. 
Pct. nr. 35. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață 

de 674 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Măgurei fn, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș. 
Pct. nr. 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizarea sediului Primăriei 

Municipiului Mediaş în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei”, în cadrul 
P.N.R.R., Componenta C5-Valul Renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau 
aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu 
apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, inclusiv descrierea sumară a obiectivului de investiții, precum și aprobarea tuturor 
cheltuielilor legate de proiect. 

Pct. nr. 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare internat la Colegiul 
Tehnic Mediensis”, în cadrul P.N.R.R., Componenta C5-Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică 
moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1: Renovarea energetică moderată sau aprofundată 
a clădirilor publice, inclusiv descrierea sumară a obiectivului de investiții, precum și aprobarea tuturor cheltuielilor 
legate de proiect. 

Pct. nr. 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare si eficientizare 
energetică corp clădire scoală și sală de sport - Liceul Tehnologic Școala Națională de Gaz”, în cadrul P.N.R.R., 
Componenta C5-Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, inclusiv descrierea 
sumară a obiectivului de investiții, precum și aprobarea tuturor cheltuielilor legate de proiect. 

Pct. nr. 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de implementare încheiat între Municipiul 
Mediaș și Spitalul Municipal Mediaș în vederea implementării proiectului „Reabilitare/Modernizare imobile Spital 
Municipal Mediaș (Corp 1, Corp 2) pentru creșterea siguranței pacienților”. 

Pct. nr. 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico - 
economici, inclusiv Descrierea sumară pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Modernizare imobile Spital 
Municipal Mediaș (Corp 1, Corp 2) pentru creșterea siguranței pacienților. 

Pct. nr. 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare/Modernizare imobile Spital 
Municipal Mediaș (Corp 1, Corp 2) pentru creșterea siguranței pacienților” depus spre finanțare în cadrul Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 
cauzate de Covid - 19, obiectivul specific 9.1 - creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid - 19. 

Pct. nr. 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență COMPONENTA 10 - Fondul Local, I:1 - Mobilitate urbană durabilă cu proiectul „Înnoirea parcului de  
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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. 

Raportul primarului privind activitatea desfășurată în anul 2021. 
Raportul viceprimarului privind activitatea desfășurată în anul 2021. 
- Fac precizarea că pe Ordinea de zi avem 42 de puncte și 3 informări. 
- Menționez că s-a conectat și dl consilier Tulinschi, avem 21 de consilieri prezenți. 
- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ supun la vot Procesul-verbal 

al şedinţei extraordinare din data de 14 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 secretar general! 
- Așa cum a precizat și doamna secretar general, pe Ordinea de zi avem 42 de puncta și 3 informări. 
- Supun la vot Ordinea de zi, astfel modificată. 
- Start vot! 

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Ordinea de zi a fost aprobată cu 21 voturi „pentru”. 
- Mulțumesc! 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc doamna secretar general! 
- 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. 
- Vom trece la dezbaterea punctelor de pe Ordinea de zi.  
 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și bugetele 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. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Draga Gheorghe) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Costea Lucian)  
- Sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 3 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Draga 

Gheorghe și dna Suciu Anca Maria). 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL Mediaș nr. 385/2021 

privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2022 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 la acest punct?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
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- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
3. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale pentru anul 2022 Parcului Industrial 

Automecanica. 
- 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 consilier local nu participă la vot (dl Cotei 

Mihai) 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dl Cotei Mihai) 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al 

Primarului Municipiului Mediaș. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de 

Asistență Socială Mediaș, începând cu data de 01.04.2022. 
- 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?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
6. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim 

de închiriere. 
- Cere avizul comisiei de specialitate 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 
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Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc dna secretar! 
7. 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 la acest punct?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș a 

unor imobil - teren, situat în intravilanul Municipiului Mediaș. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de administrare nr. 35/2017 încheiat între 

Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc dna secretar! 
 
10. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui obiectiv 

de investiții finalizat, modificarea și completarea contractului de administrare nr. 55/2017 încheiat cu 
Grădinița cu program prelungit „Bucuria Copiilor” Mediaş. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

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

de investiții finalizat de natura bunurilor mobile. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
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- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc dna secretar! 
 
12. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pajiști 

permanente situate în Municipiul Mediaș, Sat Ighișu Nou. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
13. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererii SNTGN Transgaz SA având ca obiect obținerea 

Autorizației de construire pentru imobilul din Mediaș str. George Coșbuc nr. 29. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil : 6 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dl Toderici 

Marius) 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 2 consilieri locali nu participă la vot (dl Toderici 

Marius Ioan și dna Țichindelean Adriana Ștefania). 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc! 
 
14. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției de Asistență Socială 

Mediaș asupra imobilelor situate în Mediaș str. Sondorilor nr. 18 și str. 1 Decembrie nr. 34 (str. Feleac nr. 5), 
cu destinația de „creșă” aflate în domeniul public al Municipiului Mediaș și darea în administrare a acestora 
în favoarea Grădiniței cu program prelungit „Micul Prinț” Mediaș, respectiv Grădiniței cu program 
prelungit ”Rază de Soare” Mediaș. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil 

(construcție și teren), situat în Mediaș, str. Mihail Kogălniceanu nr. 25, 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  
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În cadrul ședințelor pe comisii s-au făcut următoarele propuneri din cadrul grupului de consilieri PNL: 
Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  
- dl Sima Dan                                    - membru;              dl Radu George Stelian                    - supleant; 
- dl Brăteanu Iulian Cosmin              - membru;              dna Duma Silvia Nicoleta                - supleant; 
- dna Țichindelean Adriana Ștefania - membru;              dl Chiorean Iustin                            - supleant. 
Pentru comisia de contestații:  
- dl Dobai Paul Adrian                   - membru;                     dl Tulinschi Alexandru Simion      - supleant; 
- dl Boca Teofil                               - membru;                    dl Cotei Mihai Gheorghe                - supleant; 
- dna Avrămescu Olimpia Aurelia - membru;                     dl Toderici Marius Ioan                  - supleant. 
- Dacă sunt propuneri din partea PSD/USR? Vă rog să le faceți acum. 

Dl consilier Crișan Sergiu Călin 
- Grupul USR nu are propuneri.  
- Mulțumesc! 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- O rog pe doamna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre. 

Dna Secretar general 
- Dă citire proiectului de hotărâre 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumim! 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot.  

Dna Secretar general 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
16. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + teren 

aferent), situat în Municipiul Mediaș str. Traian Vuia nr. 1, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (dna Suciu Anca) și 1 abținere 
(dl Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț) 
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;                    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 sunt propuneri din partea PSD/USR? Vă rog să le faceți acum. 

Dl consilier Crișan Sergiu Călin 
- Grupul USR nu are propuneri.  
- Mulțumesc! 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- O rog pe doamna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre. 

Dna Secretar general 
- Dă citire proiectului de hotărâre 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumim! 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot.  

Dna Secretar general 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” (dl Costea Teodor Lucian și dna 

Suciu Anca Maria) și 3 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin, dl Draga Gheorghe și dl Preda Ionuț Cătălin). 
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Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc! 
 
17. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață 

de 3.350 mp, situat în Municipiul Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 33, aflat în domeniul privat al Municipiului 
Mediaș. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă” (dl Crișan Sergiu 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 sunt propuneri din partea PSD/USR? Vă rog să le faceți acum. 

Dl consilier Crișan Sergiu Călin 
- Grupul USR nu are propuneri.  
- Mulțumesc! 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- O rog pe doamna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre. 

Dna Secretar general 
- Dă citire proiectului de hotărâre 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot.  

Dna Secretar general 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” (dl Costea Teodor Lucian, dl 

Crișan Sergiu Călin, dl Preda Ionuț Cătălin și dna Suciu Anca Maria) și 1 abținere (dl Draga Gheorghe). 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Mediaș și 

UAT Județul Sibiu prin Consiliul Județean Sibiu în vederea implementării proiectului „Schimbări climatice - 
plan de acțiune pentru atenuare și măsurile necesare pentru adaptarea în județul Sibiu (SC-PAAMA-CJS-
2021)”. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale în cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate ”NORD 
TRANS”. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Tulinschi Alexandru) 
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Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
20. Proiect de hotărâre 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. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Tulinschi Alexandru) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Tulinschi Alexandru Simion). 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
21. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de recrutare și selecție a candidaților pentru 

funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC Meditur SA. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Tulinschi Alexandru) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” (19 voturi electronic și 1 vot nominal, dl Draga 

Gheorghe) și 1 abținere (dl Tulinschi Alexandru Simion). 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc! 
 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui proiect de hotărâre pentru modificarea și 

completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în 
municipiul Mediaș cu nr. 1810/01.02.2019. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Draga Gheorghe și dl Tulinschi 

Alexandru) 
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 Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” și 4 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Draga 

Gheorghe, dna Suciu Anca Maria și dl Tulinschi Alexandru Simion). 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc! 
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23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 129/2021, privind aprobarea 

cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul 
Mediaș, pentru anul școlar 2021-2022, și stabilirea cuantumului și numărului de burse pentru semestrul II al 
anului școlar 2021-2022. 

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

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
24. Proiect de hotărâre privind modificare Anexei nr. 2 la HCL nr. 369/2021. 
- 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. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu 

domiciliul în Mediaş şi satul aparținător Ighișu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în 
cursul 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 la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” (20 voturi electronic și 1 vot nominal, dl Radu George 

Stelian). 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc! 
 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul 

aparținător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în perioada 01.01.2022 - 
30.06.2022. 

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

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
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27. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale rămasă liberă, situată în Municipiul 

Mediaș, str. Pictor Theodor Aman nr. 12 d-lui Petac Sergiu. 
- Cere avizul comisiei de specialitate 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2022, în vederea 

repartizării locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului 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. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
29. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 74 din 24.02.2022 privind acordarea de suport şi 

sprijin material sub formă de alimente de bază persoanelor defavorizate, cu domiciliul în Mediaş și satul 
aparținător Ighişu Nou. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc dna secretar general! 
 
30. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în 

elaborarea PUD „Construire locuință, garaj, terasă acoperită, piscină și împrejmuire str. Plopului fn și 
aprobarea documentației de urbanism. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
31. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în 

elaborarea PUD „Construire locuință” str. Graia de Sus, nr. 19 și aprobarea documentației de urbanism. 
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- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
32. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în 

elaborarea PUD „Construire centru comercial, creare acces, extindere și branșamente utilități” str. Aurel 
Vlaicu fn și aprobarea documentației de urbanism. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
33. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind 

implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Construire ansamblu cu funcțiuni mixte: 
administrativ, logistică, comerț, sănătate, turism și alimentație publică, împrejmuire, amenajări exterioare, 
organizare de șantier” str. Stadionului fn. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dl Popa Lucian). 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
34. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului din cadrul apartamentului 7 

situat administrativ în Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr. 31, în favoarea Asociației „Mediaș 750 de ani”. 
- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru” și 2 abțineri (dl Crișan Sergiu 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?  
- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 3 abțineri (dl Costea Teodor Lucian, dl Draga 

Gheorghe și dna Suciu Anca Maria). 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc! 
 
35. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață 

de 674 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Măgurei fn, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș. 
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- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 5 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (dna Suciu Anca) și 1 abținere 

(dl Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Draga Gheorghe) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (dl Costea Lucian) 

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Trebiue să faceți propuneri. 

Dl Viceprimar Sima Dan 
- Grupul consilierilor Partidului Național Liberal are următoarele propuneri 
Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  
- dl Sima Dan                        - membru;                       dl Dobai Paul Adrian                     - supleant; 
- dna Duma Silvia Nicoleta   - membru;                       dl Brăteanu Iulian Cosmin             - supleant; 
- dl Chiorean Iustin                - membru;                       dna Țichindelean Adriana Ștefania - supleant. 
Pentru comisia de contestații:  
- dl Oprișor Ionuț Bogdan            - membru;                  dl Boca Teofil                                 - supleant; 
- dl Tulinschi Alexandru Simion  - membru;                  dl Tănase Vasile                             - supleant; 
- dl Mărginean Mircea Ioan          - membru;                  dna Avrămescu Olimpia Aurelia    - supleant. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
- De la PSD/USR dacă sunt propuneri? 

Dl consilier Crișan Sergiu Călin 
- Grupul USR nu are propuneri.  

Dna consilier Suciu Anca Maria 
- Nici PSD nu are propuneri. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
- O rog pe doamna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre. 

Dna Secretar general 
- Dă citire proiectului de hotărâre 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot.  

Dna Secretar general 
- Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” (dl Costea Teodor Lucian, dl 

Crișan Sergiu Călin, dl Preda Ionuț Cătălin și dna Suciu Anca Maria) și 1 abținere (dl Draga Gheorghe). 
Dl consilier Toderici Marius Ioan 

 
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizarea sediului Primăriei 

Municipiului Mediaș în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei”, în cadrul 
P.N.R.R., Componenta C5-Valul Renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau 
aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, 
titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, inclusiv descrierea sumară a obiectivului de investiții, precum și 
aprobarea tuturor cheltuielilor legate de proiect. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu) 
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 Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare internat la Colegiul 

Tehnic Mediensis”, în cadrul P.N.R.R., Componenta C5-Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare 
energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1: Renovarea energetică  
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moderată sau aprofundată a clădirilor publice, inclusiv descrierea sumară a obiectivului de investiții, precum 
și aprobarea tuturor cheltuielilor legate de proiect. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu) 
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 Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare și eficientizare 

energetică corp clădire scoală și sală de sport - Liceul Tehnologic Școala Națională de Gaz”, în cadrul 
P.N.R.R., Componenta C5-Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor 
publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor 
publice, inclusiv descrierea sumară a obiectivului de investiții, precum și aprobarea tuturor cheltuielilor 
legate de proiect. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu) 
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 Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc! 
 
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de implementare încheiat între Municipiul 

Mediaș și Spitalul Municipal Mediaș în vederea implementării proiectului „Reabilitare/Modernizare imobile 
Spital Municipal Mediaș (Corp 1, Corp 2) pentru creșterea siguranței pacienților”. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Avrămescu Olimpia) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” 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 Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 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! 
 
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico - 

economici, inclusiv Descrierea sumară pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Modernizare imobile Spital 
Municipal Mediaș (Corp 1, Corp 2) pentru creșterea siguranței pacienților. 

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” 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.  
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Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 

- Hotărârea a fost adoptată cu 19 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 dna secretar! 
 
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare/Modernizare imobile Spital 

Municipal Mediaș (Corp 1, Corp 2) pentru creșterea siguranței pacienților” depus spre finanțare în cadrul 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în 
contextul pandemiei cauzate de Covid - 19, obiectivul specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare Covid - 19.  

- Cere avizul comisiilor de specialitate 
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 abțineri (dna Avrămescu Olimpia și dl Preda 

Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” 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 Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 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 domna secretar general! 
 
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență COMPONENTA 10 - 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: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil: 6 voturi „pentru” și 1 abținere (dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil: 7 voturi „pentru”  
- Dacă sunt observaţii la acest punct?  
- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
- Start vot.  

Dna Secretar General Petruțiu Marina Simona 
- Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Mulțumesc doamna secretar! 
- Pe Ordinea de zi am avut 3 informări: 

- Adresa nr. 4.529/10.03.2022 a domnului Puczi Arpad; 
- Raportul primarului privind activitatea desfășurată în anul 2021; 
- Raportul viceprimarului privind activitatea desfășurată în anul 2021. 

- Dacă mai sunt și alte observaţii? 
Dl Viceprimar Sima Dan: aș vrea să aduc o clarificare în puls față de ce s-a discutat pe comisii la punctul 24, în 
special pe comisia 1. Domnul Crișan a cerut lămuriri relativ la ce se întâmplă cu tabletele școlare pentru copii, care 
au rămas nedistribuite, respectiv ce se întâmplă cu abonamentele de internet aferente acelor tablete.  
Pentru prima clarificare pot să spun că modificare grupului țintă este imposibilă, el s-a modificat natural. Au fost 
mai puțini copiii decât la momentul depunerii documentelor de participare la programul de finanțare și de aici au 
rezultat în jur de 50 de tablete nedistribuite. La peste 5000, câte au fost în total, zic că este rezonabil și în cei 2 ani 
cât durează garanția tabletelor, cu siguranță vor fi și evenimente de tablete sparte, adică deformări mecanice 
neacoperite de garanție. 
A doua chestiune, abonamentul internet nu este tocmai abonamet. Abonamentul este livrat gratuit în prețul tabletei, 
deci nu este ceva ce vom plăti lunar sub formă de abonament pe care să-l facturăm lunar. Nu este un abonamet, este 
inclus în prețul tabletei. Acestea au fost lămuririle și îmi cer scuze că nu am intervenit la punctul nr. 24. 
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Dl consilier Toderici Marius Ioan 

- Mulțumesc! 
- Dacă mai sunt și alte observaţii? 

Dl consilier Brăteanu Iulian Cosmin 
- Îmi cer scuze. La punctul nr. 13 aș dori să se consemneze că nu particip la vot. Mulțumesc! 

Dl consilier Toderici Marius Ioan 
- Dacă nu mai sunt alte observaţii declar ședința închisă. 
- Vă mulțumesc! 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 17:03. 
 
 
 

Președinte de ședință, 
Toderici Marius Ioan 

Secretar general, 
Petruţiu Marina Simona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Cherteș Claudia    


