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PROCES - VERBAL 

încheiat cu ocazia dezbaterilor şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Medgidia 

din data de 30 ianuarie 2020, ora 17 
00

 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astăzi, 30 ianuarie 2020, ȋn şedinţă 

ordinară, fiind convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 94/23.01.2020. 

Şedinţa ordinară are loc la sediul Consiliului Local, în sala de şedinţe, incepând cu orele 

17
.00 

şi este publică.  

La şedinţă, din numărul total de 19 consilieri locali, sunt prezenţi 16 consilieri. Lipsesc 

domnii consilieri: Parpală Florentin, Trifan Alin Romeo şi Ion Narcis Ion . Domnul consilier 

local Ion Narcis-Ion soseste la sedinta inaintea votarii ultimului punct de pe ordinea de zi, 

prezenta in sala fiind de 17 consilieri locali. 

Preşedinte de şedinţă este desemnat domnul consilier local Butnaru Marian. 

Participă: primarul,Valentin Vrabie şi domnişoara secretar general al Municipiului 

Medgidia, Geafar Nesrin. 

Sunt invitaţi: dna Prunău Daniela- şef Serviciu A.P.L., doamna Ceauşu Ionela- consilier 

R.C.L.M.P.A., doamna Ivan Luminiţa – director economic PMM, doamna Timaru Cristina- 

consilier la Compartimentul Relaţii Publice şi Presă,  mass-media si cetăţeni. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot procesul-verbal ȋncheiat cu ocazia dezbaterilor 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului din data de 16 decembrie 2019 care se 

votează cu 16 voturi „pentru”. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot procesul-verbal ȋncheiat cu ocazia dezbaterilor 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului din data de 23 decembrie 2019 care se 

votează cu 11 voturi „pentru” şi 5 voturi „abţinere” (domnii consilieri Butnaru Marian, Rotaru 

Ion-Aurel, Păun Niculae, Chiriţă Liviu şi Menan Samir). 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot procesul-verbal ȋncheiat cu ocazia dezbaterilor 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului din data de 09 ianuarie 2020 care se 

votează cu 13 voturi „pentru” şi 3 voturi „abţinere” (domnii consilieri Butnaru Marian, Păun 

Niculae şi Chiriţă Liviu). 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care se votează cu 16 voturi 

„pentru”. 

Ordinea de zi cuprinde: 

 

             PROIECTE DE HOTARARI privind:  

 

1.  Organizarea reţelei şcolare pe raza Municipiului Medgidia, judeţul Constanţa pentru 

anul şcolar 2020-2021. 
                                                                                                              Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie 

2.  Aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce pot fi prestate de 

beneficiarii de ajutor social ȋn anul 2020, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat. 
                                                                                                              Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie 

 

3. Nominalizarea ȋn Comisia Locală de ordine publică constituită la nivelul municipiului 

Medgidia a şefului Poliţiei Municipiului Medgidia. 
                                                                                                               Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie 
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4. Aprobarea realizării obiectivului de Investiţii Extindere Reţea distribuţie gaze 

naturale ȋn satele Remus Opreanu şi Valea Dacilor aparţinătoare municipiului 

Medgidia, judeţul Constanţa. 
                                                                                                               Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie 

5. Acceptarea de către Municipiul Medgidia a ofertei de donaţie constând ȋn teren 

intravilan, de 13 mp, situat ȋn municipiul Medgidia, Şoseaua Constanţei FN, având 

număr cadastral 109434. 
                                                                                                               Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie 

6. Acceptarea de către Municipiul Medgidia a ofertei de donaţie constând ȋn teren 

intravilan, de 13 mp, lot A43/5/2/6/2 având ca vecinătăţi: la Nord- Lot 43/5/2/6/1, la 

Sud- IE 105869, la Est- Lot 43/5/2/6/1, la Vest – IE 105853 situat ȋn municipiul 

Medgidia, Şoseaua Constanţei FN, având număr cadastral 109446. 
                                                                                                               Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie 

7. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, 

previzionat pentru anul 2020. 
                                                                                                               Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie 

8. Aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Municipal 

Medgidia. 
                                                                                                               Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie 

9. Acordarea unor stimulente lunare pentru salariaţii din cadrul Spitalului Municipal 

Medgidia pentru anul 2020. 
                                                                                             Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie 

 

 

      Se trece la proiectul de hotarare nr. 3 privind organizarea reţelei şcolare pe raza 

Municipiului Medgidia, judeţul Constanţa pentru anul şcolar 2020-2021 

 Dl președinte de ședinţă prezintă documentatia punctului cu menţiunea că proiectul a 

fost avizat ȋn comisiile de specialitate, având avizul favorabil al secretarului general al 

municipiului Medgidia. 

                  Nefiind interventii se supune la vot si se adopta cu 16 voturi „pentru”. 

      Se trece la proiectul de hotarare nr. 4 privind aprobarea planului de acţiuni şi 

lucrări de interes local ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social ȋn anul 2020, conform 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

 Dl președinte de sedinţă prezintă documentatia punctului cu menţiunea că proiectul a 

fost avizat ȋn comisiile de specialitate, având avizul favorabil al secretarului general al 

municipiului Medgidia. 

                  Nefiind interventii se supune la vot și se adoptă cu 16 voturi „pentru”. 

      Se trece la proiectul de hotarare nr. 5 privind nominalizarea ȋn Comisia Locală de 

ordine publică constituită la nivelul municipiului Medgidia a şefului Poliţiei Municipiului 

Medgidia. 

 Dl președinte de sedinţă prezintă documentaţia punctului cu menţiunea că proiectul a 

fost avizat ȋn comisiile de specialitate, având avizul favorabil al secretarului general al 

municipiului Medgidia. 

                  Nefiind interventii se supune la vot si se adoptă cu 16 voturi „pentru”. 

     Se trece la proiectul de hotarare nr. 6 privind aprobarea realizării obiectivului de 

Investiţii Extindere Reţea distribuţie gaze naturale ȋn satele Remus Opreanu şi Valea Dacilor 

aparţinătoare municipiului Medgidia, judeţul Constanţa. 

 Dl președinte de ședinţă prezintă documentatia punctului cu menţiunea că proiectul a 

fost avizat ȋn comisiile de specialitate, având avizul favorabil al secretarului general al 

municipiului Medgidia. 

 Nefiind interventii se supune la vot si se adoptă cu 16 voturi „pentru”. 
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      Se trece la proiectul de hotarare nr. 7 privind acceptarea de către Municipiul 

Medgidia a ofertei de donaţie constând ȋn teren intravilan, de 13 mp, situat ȋn municipiul 

Medgidia, Şoseaua Constanţei FN, având număr cadastral 109434. 

 Dl președinte de ședinţă prezintă documentatia punctului cu menţiunea că proiectul a 

fost avizat ȋn comisiile de specialitate, având avizul favorabil al secretarului general al 

municipiului Medgidia. 

 Nefiind interventii se supune la vot si se adoptăcu 16 voturi „pentru”. 

      Se trece la proiectul de hotarare nr. 8 privind acceptarea de către Municipiul 

Medgidia a ofertei de donaţie constând ȋn teren intravilan, de 13 mp, lot A43/5/2/6/2 având ca 

vecinătăţi: la Nord- Lot 43/5/2/6/1, la Sud- IE 105869, la Est- Lot 43/5/2/6/1, la Vest – IE 

105853 situat ȋn municipiul Medgidia, Şoseaua Constanţei FN, având număr cadastral 109446. 

 Dl presedinte de sedinta prezinta documentatia punctului cu menţiunea că proiectul a 

fost avizat ȋn comisiile de specialitate, având avizul favorabil al secretarului general al 

municipiului Medgidia. 

 Nefiind interventii se supune la vot si se adoptă cu 16 voturi „pentru”. 

      Se trece la proiectul de hotarare nr. 9 privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, previzionat pentru anul 2020. 

 Dl presedinte de sedinta prezinta documentatia punctului cu menţiunea că proiectul a 

fost avizat in comisiile de specialitate, având avizul favorabil al secretarului general al 

municipiului Medgidia. 

 Nefiind interventii se supune la vot si se adopta cu 16 voturi „pentru”. 

      Se trece la proiectul de hotarare nr. 10 privind aprobarea modificării organigramei 

şi statului de funcţii ale Spitalului Municipal Medgidia. 

 Dl președinte de ședinţă prezintă documentaţia punctului cu menţiunea că proiectul a 

fost avizat ȋn comisiile de specialitate, având avizul favorabil al secretarului general al 

municipiului Medgidia. 

 Nefiind interventii se supune la vot si se adoptăcu 16 voturi „pentru”. 

      Se trece la proiectul de hotarare nr. 11 privind acordarea unor stimulente lunare 

pentru salariaţii din cadrul Spitalului Municipal Medgidia pentru anul 2020. 

 Dl presedinte de sedinta prezinta documentatia punctului cu menţiunea că proiectul a 

fost avizat ȋn comisiile de specialitate, având avizul favorabil al secretarului general al 

municipiului Medgidia. 

 Dl consilier Petre Epure: E de comentat putin la punctul acesta, pentru ca este o 

chestiune interna a spitalului. Bugetul orasului nu are nicio treaba cu aceste stimulente, este 

urmare a unui regulament, pe care ei il vor organiza in unitate si managerul il va disune ca atare. 

 Dl presedinte de sedinta: Exista un regulament aprobat de consiliul de administratie. 

 Dl consilier Petre Epure: Tot un mesaj, salariile personalului din spital reprezinta  

peste 70% din total cheltuieli pentru anul in curs. 

 Dl consilier Paun Niculae: Eu am sa ma abtin la acest punct si va spun si de ce. Si 

anul trecut m-am abtinut, pentru ca si regulamentul propus de consiliul director al 

spitalului...exista un regulament si noi am luat act. Eu ma leg de aceste doua puncte, 

regulamentul pe de o parte si  pe de alta parte, criteriile de acordare. La criteriile de acordare 

avem noua puncte, de exemplu trei ani calificativ „foarte bine” si ore suplimentare. Cum vad eu 

lucrurile si spun asta din exeperienta, pentru cele noua puncte, intrebare, pentru calificativul 

foarte bine, 3 ani, 7 puncte sau pentru ore  suplimentare...(doreste sa intervina domnul consilier 

Caprinciu)....lasati-ma ca eu am cuvantul. Trebuie sa justific  pentru ca lipsa de colaborare a 

consiliului director cu sindicatele, a dus la ce a dus. Stiti ca au fost doua momente cu rectificarea 

bugetului acum 2 ani si altul a fost cu un bazin acum cativa ani. Cred ca sindicatul nu ar fi 

acceptat asa ceva, mai mult, regulamentul mai bine nu il punea la mapa.... 
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 Dra secretar general: Daca ati observat proiectul de hotarare in forma in care v-a 

fost transmisa, nu.... 

 Dl consilier Paun Niculae: Daca nu ar fi fost puse materialele acestea la mapa, eu 

votam fara nicio retinere, dar fiind puse la mapa, eeu nu pot sa nu tin... 

 Dra secretar general: Au fost scoase, a fost scos regulamentul. 

 Dl consilier Paun Niculae: Nu pot sa fiu de acord. Daca va uitati in regulament in 

partea a doua, deja banii acestia se stiu unde se vor da. 

 Dra secretar general: Daca citeati proiectul de hotarare in forma transmisa, vedeati 

ca regulamentul nu este anexa la hotarare. 

 Dl consilier Paun Niculae: Managerul nu aduce banii acestia de acasa. relatia 

consiliului director cu sindicatul e una inexistenta si... 

 Dl primar Valentin Vrabie: Cine v-a informat? 

 Dl consilier Paun Niculae: Va spun eu. 

 Dl primar Valentin Vrabie: Eu zic ca nu este asa. 

 Dl consilier Paun Niculae: Credeti ca Sindicatul ar fi acceptat sa treaca in 

regulament ca, tinand cont de faptul ca directorul economic, un sef de serviciu sau asistentul sef 

de unitate au salariile mai mici decat un angajat cu studii medii sau generale. Eu am fost lider de 

sindicat si nu as fi acceptat asta pentru nimic in lume. Daca astea  doua materiale nu erau puse la 

mapa, eu votam pentru. 

 Dl presedinte de sedinta: Dl consilier, la  mapa nu exista acest regulament. 

 Dl primar Valentin Vrabie: S-au depus in prima faza, sa se vada ca lucreaza pe un 

regulament din trecut. Se va face un nou regulament. 

 Dl consilier Paun Niculae: Am vazut la mapa avizul Consiliului de Administratie, 

aviz favorabil, de altfel. Nu din cauza consiliului, acum doi ani cand a fost  o rectificare de buget, 

Consiliul Director a uitat sa puna ceva acolo si imi aduc aminte ca a fost o mobilizare, nu mai era 

loc aici, era plin aici cu angajatii de la spital, deci Sidicatul acolo functioneaza. Ma mir de ce 

acum nu a luat o viză intr-un colt, ca a vazut si Sindicatul ce a propus Consiliul Director, consiliu 

care este format din directori si directorul economic. Sa stiti domnul primar, ca am fost si  

presedinte de sindicat si presedinte de consiliu de administratie si nu mi-am permis niciodata sa 

deschid o sedinta fara sa participe liderul de sindicat. 

 Dl primar Valentin Vrabie: Ascultati-l pe domnul Caprinciu ca va explica 

procedura. 

 Dl consilier Paun Niculae: Ce procedura sa-mi explice ca eu am citit. 

 Dna viceprimar Luminita Vladescu: Vroiam sa va spun ca in comisia buget-

finante, noi am hotarat sa retragem regulamentul si am modificat hotararea de consiliu, prin care 

am stabilit ca managerul spitalului, in calitate de ordonator de credite, sa-si asume modul in care 

acorda stimulentele, sa-si intocmeasca un Regulament, sa-l aprobe in consiliul de administratie si 

conform legii, sa-si asume tot ceea ce hotaraste. 

 Dl consilier Caprinciu Stelica: Discutam de proiectul de hotarare. iI proiect scrie 

clar ceea ce se mandateaza. Am rugamintea sa cititi doamna secretar, ce se imputerniceste sa 

faca. 

 Dra secretar general: Se aproba acordarea unor stimulente financiare lunare pentru 

salariatii spitalului municipal Medgidia, pentru anul 2020 din veniturile proprii ale acestuia, in 

conditiile legii. Acordarea stimulentelor financiare se va face de catre managerul spitaluli in baza 

unor determinari legale astfel incat cuantumurile stimulentelor financiare ce se vor acorda sa se 

faca potrivit legislatiei spcifice in vigoare in baza unui Regulament propriu ce va fi propus de 

Comitetul Director si care va fi aprobat de Consiliul de administratie al spitalului. Regulamentul 

propriu va cuprinde: personalul medical, categoriile de personal de specialitate, analiza 

personalului caruia i se va acorda si criteriile de acordare a stimulentelor financiare lunare. 

Managerul spitalului, in calitate de ordonator de credite va raspunde de modul de stabilire si 
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acordare a stimulentelor, de intocmirea, aprobarea si aplicarea Regulametului de acordare a 

stimulentelor financiare potrivit prevedrilor legale in vigoare. 

 Dl consilier Caprinciu Stelica: De aici apare foarte clar ca noi nu luam in 

considerare regulamentul care a fost pus la mapa. 

 Dl consilier Paun Niculae: Pai am si spus, de ce l-ati mai pus la mapa? Daca vreti, 

citim si chiar nu vreau sa-mi dati dreptate. 

 Dl primar Valentin Vrabie: Pai nu mai este treaba noastra Regulamentul. 

 Dl consilier Paun Niculae: Si nu trebuia sa fim anuntati ca s-a retras? 

 Dna viceprimar Luminita Vladescu: Pai l-am retras si l-am transmis prin trimiterea 

materialelor, dupa aprobarea in comisie. 

 Dl presedinte de sedinta: Asa este pe noul Cod admnistrativ, dacă era pe vechiul 

cod, stia toata lumea. 

 Dl consilier Epure Petre: Are dreptate domnul Butnaru, asta este realitatea. 

 Dl primar Valentin Vrabie: Dupa comisie, s-a transmis la toata lumea. 

 Dl consilier Epure Petre: E de retinut ca banii sunt ai spitalului. 

 Dl consilier Caprinciu Stelica: Avizul comisiei de specialitate este dat si semnat si 

este prevazut in registrul de procese-verbale ca prezentul Regulament nu se ia in calcul. 

 Dl președinte de sedinţă supune la vor și se adoptă cu 15 voturi „pentru” si 2 voturi 

„abţinere”(dnii consilieri Păun Niculae, Chiriţă Liviu). 

      Preşedintele de şedinţă desemnat domnul consilier local Butnaru Marian declară 

închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 

30.01.2020. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

           BUTNARU MARIAN 

 

 

 

 

Secretar general al municipiului, 

      jr.Geafar Nesrin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat conform înregistrării audio 
Consilier, Popa Feza 

Compartimentul R.C.L.M.P.A. 

 

 

 


