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MINUTĂ 

a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocată 

in ziua de 14 iulie 2020, ora 17
00

 
 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astăzi, 14 iulie 2020, ȋn şedinţă 

extraordinară, fiind convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 548/07.07.2020, completată prin dispoziţia 

primarului nr. 560/13.07.2020. 

Şedinţa extraordinara are loc la sediul Consiliului Local, în sala de şedinţe, incepand cu orele 

17
.00 

şi este publică.  

La şedinţă, din numărul total de 19 consilieri locali, sunt prezenţi 18 consilieri. Lipseste domnul 

consilier Trifan Alin Romeo, 

Preşedinte de şedinţă este desemnată doamna consilier local Florea Elena. 

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

Geafar Nesrin. 

Sunt invitaţi: dna Prunău Daniela- şef Serviciu A.P.L, dna Popa Feza- consilier R.C.L.M.P.A., 

dna Luminita Ivan –director executiv Directia Economica, mass-media. 

Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care se votează cu 18 voturi 

„pentru”. 

In cadrul şedinţei extraordinare din data de 14.07.2020 au fost analizate şi adoptate următoarele 

hotărâri cu următorul cvorum: 

 
HCL nr. 69/14.07.2020 privind modificarea articolului 2 si 3 la HCL nr. 67/30.06.2020 privind 

acordarea unor facilitati fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, adoptata cu 18 

voturi “pentru”. 

HCL nr. 70/14.07.2020 privind aprobarea darii in folosinta gratuita a mijloacelor fixe 

reprezentand Covid 19 sistem automat de extractie a acidului nucleic echipament RT-PCR si accesorii 

catre Spitalul municipal Medgidia adoptata cu 18 voturi “pentru”. 

HCL nr. 71/14.07.2020privind aprobarea actualizarii devizului general, a indicatorilor tehnico-

economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii “ Reabilitarea, 

modernizarea si dotarea Gradinitei nr. 3 din municipiul Medgidia, judetul Constanta” faza P.T adoptata 

cu 18 voturi “pentru”. 

HCL nr. 72/14.07.2020privind aprobarea actualizarii devizului general, a indicatorilor tehnico-

economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii “ Reabilitarea, 

modernizarea si dotarea Gradinitei nr. 8 din municipiul Medgidia, judetul Constanta” faza P.T adoptata 

cu 18 voturi “pentru”. 

HCL nr. 73/14.07.2020privind aprobarea actualizarii devizului general, a indicatorilor tehnico-

economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii “ Reabilitarea, 

modernizarea si dotarea Gradinitei Valea Dacilor din municipiul Medgidia, judetul Constanta” faza P.T 

adoptata cu 18 voturi “pentru”. 



HCL nr. 74/14.07.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico economice – DALI pentru 

obiectivul de investitie “Reabilitarea, modernizarea si dotare- Sala multifunctionala si bazin olimpic cu 

anexe din cadrul Complexului Sportiv “Iftimie Ilisei” din municipiul Medgidia adoptata cu 18 voturi 

“pentru”. 

HCL nr. 75/14.07.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico economice – DALI pentru 

obiectivul de investitie “Cresterea eficientei energetice a cladirii publice - cladire consiliu local din 

municipiul Medgidia, judetul Constanta adoptata cu 18 voturi “pentru”. 

HCL nr. 76/14.07.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al 

Clubului Sportiv Medgidia pentru anul 2020 adoptata cu 17 voturi “pentru” si 1 vot “abtinere” (dna 

consilier local Vladescu Luminita). 

Proiectul de hotarare nr. 85 privind numirea de catre Consiliul Local Medgidia a 

administratorului special al societatii debitoare Apollo Ecoterm SRL, a fost retras de pe ordinea de zi de 

catre initiator, Primarul Municipiului Medgidia. 

Preşedintele de şedinţă desemnata doamna consilier local Florea Elena declară închise lucrările 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 14.07.2020. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

FLOREA ELENA 

 

 

 

 

Secretar general al municipiului Medgidia, 

              Jr. Geafar Nesrin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta minută a fost ȋntocmită cu ocazia şedinţei extraordinare din data de 14.07.2020 a Consiliului Local al Municipiului 

Medgidia şi consemnează pe scurt deliberările Consiliului Local al Municipiului Medgidia pe fiecare punct al ordinii de zi. 

Minuta se comunică celor interesaţi de către secretarul general al Municipiului Medgidia prin intermediul Compartimentului 

Relaţia cu Consiliul Local şi Monitorizarea Procedurilor Administrative, Instituţiei Prefectului, Primarului Municipiului 

Medgidia şi SRPIS. Redactată în număr de 2 exemplare. 

 


