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MINUTĂ 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocată 

in ziua de 30 iunie 2020, ora 17
00

 
 

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

fiind convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 509/23.06.2020, completată prin dispozitia primarului 

nr.514/24.06.2020 şi dispoziţia primarului nr. 530/29.06.2020 . 

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 17 consilieri. Lipsesc domnii 

consilieri Scabatura Adrian Denis şi Trifan Alin Romeo.  

Preşedinte de şedinţă este desemnat domnul consilier local Epure Petre. 

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 Popa Feza- consilier R.C.L.M.P.A.,  mass-media si cetăţeni. 

Dra secretar general al municipiului Medgidia supune la vot procesul-verbal ȋncheiat cu ocazia 

dezbaterilor şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului din data de 28 mai 2020 care se 

votează cu  16 voturi „pentru” şi 1 vot „ abţinere” ( domnul consilier Butnaru Marian). 

Dra secretar general al municipiului Medgidia supune la vot procesul-verbal ȋncheiat cu ocazia 

dezbaterilor şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului din data de 17 iunie 2020 care se 

votează cu  14 voturi „pentru” şi 3 voturi „ abţinere” ( domnii consilieri Zisu Constantin, Rotaru Ion 

Aurel, Pricop Constantin). 

 

Inainte de a supune la vot ordinea de zi, dl. Consilier local  Rotaru Aurel Ion propune ca 

proiectul ordinii de zi să cuprindă și punctul II diverse.  Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul 

ordinii de zi  și cu punctul II Diverse  care se votează cu 17 voturi „pentru”. 

 

In cadrul şedinţei ordinare din data de 30.06.2020 au fost analizate şi adoptate următoarele 

hotărâri cu următorul cvorum: 

 

HCL NR. 56/ 30.06.2020 privind aprobarea numărului maxim de posturi de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap grav din municipiul Medgidia, pentru anul 2020, adoptata cu 17 voturi 

“pentru”.  

 

HCL NR. 57/ 30.06.2020 privind încetarea valabilităţii HCL nr. 49/2017 privind mandatarea 

reprezentantului legal al municipiului Medgidia în cadrul Adunării Generale a Asiciaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Apă Canal Constanţa în conformitate cu OUG 109/2011, adoptată cu 17 voturi 

“pentru”.  

 

HCL NR. 58/ 30.06.2020 privind iniţierea procedurii de vânzare în condiţiile art. 364 alin (1), 

(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, a imobilului teren în suprafaţă de 290 mp, lot 44, 

proprietate privată a municipiului Medgidia, având număr cadastral 103593, adoptată cu 17 voturi 

“pentru”.  

 

HCL NR. 59/ 30.06.2020 privind aprobarea situaţiilor financiare ale SC Apollo Ecoterm S.R.L., 

PE ANUL 2019 , adoptata cu 17 voturi “pentru”. 

 



HCL NR. 60/ 30.06.2020 privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor ce se vor 

acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2019-2020, adoptată cu 17 

voturi “pentru” . 

 

HCL NR. 61/ 30.06.2020 privind actualizarea contribuţiei şi a standardelor de cost pentru 

serviciul de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu, în funcţie de nivelul venitului net lunar/membru de 

familie şi gradul de dependenţă, începând cu 01.06.2020, adoptată cu 17  voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 62/ 30.06.2020 privind aprobarea repartizării unităţii locative situată în bloc ANL din 

municipiul Medgidia, str. Industriei, nr. 11, bl. MS-6, etaj 2, ap. 13 (garsonieră), judeţul Constanţa, 

adoptată cu  17  voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 63/ 30.06.2020 privind aprobarea repartizării unităţii locative situată în bloc ANL din 

municipiul Medgidia, str. Vânătorilor, nr. 25, bl. 31, parter, ap. 1 (garsonieră), judeţul Constanţa, 

adoptată cu  17 voturi “pentru” . 

 

HCL NR. 64/ 30.06.2020 privind aprobarea repartizării unităţii locative situată în bloc ANL din 

municipiul Medgidia, str. Vânătorilor, nr. 25, bl. 31, etaj 2, ap. 30 (garsonieră), judeţul Constanţa, 

adoptată cu  17 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 65/ 30.06.2020 privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren şi construcţie 

din domeniul privat al municipiului Medgidia identificat cu număr cadastral 109098 şi 109098-C1 cu 

destinaţia locuinţă, adoptată cu 17 voturi “pentru” . 

 

HCL NR. 66/ 30.06.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Medgidia pentru anul 2020, adoptată cu 14 voturi “pentru” şi 3 voturi “abţinere” consilieri 

locali: Ion Narcis Ion, Pricop Constantin, Vlădescu Luminița.  

  

HCL NR. 67/ 30.06.2020 privind acordarea unor facilităţi fiscale la plata impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2020, adoptată cu  amendamentul formulat de către domnul consilier local Butnaru 

Marian,la articolele 1, 2 și 3 în conformitate cu art.138 alin. (12) din Codul administrativ aprobat prin 

OUG nr.57/2019 prin care, cu 17 voturi “pentru”.  

 

HCL NR. 68/ 30.06.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului 

Sportiv Medgidia pentru anul 2020, , adoptată cu 14 voturi “pentru” şi 3 voturi “abţinere” consilieri 

locali: Rotaru Ion Aurel, Pricop Constantin, Vlădescu Luminița.  

 

  

Preşedintele de şedinţă desemnat domnul consilier local Epure Petre declară închise lucrările 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 30.06.2020. 

 

 

       Secretar general al Municipiului Medgidia,                                   Preşedinte de şedinţă, 

                      jr. Geafar Nesrin                                                                              Epure Petre 
 

 

 

 

 

Prezenta minută a fost ȋntocmită cu ocazia şedinţei ordinare din data de 30.06.2020 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  se publică în Monitorul oficial Local prin intermediul compartimentului informatică. 

Redactată în număr de 2 exemplare. 


