
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

MUNICIPIUL MEDGIDIA 

CONSILIUL LOCAL 

MINUTĂ 

a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocată 

in ziua de 18 august 2020, ora 17
00 

 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astăzi, 18 august 2020, ȋn şedinţă extraordinară, fiind 

convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 644/13.08.2020, completată prin dispoziţia primarului nr. 

678/18.08.2020. 

Şedinţa extraordinară are loc la sediul Casei de Cultură „I.N. Roman”, în sala de la parter, începând cu 

orele 17
.00 

şi este publică.  

La şedinţă, din numărul total de 17 consilieri locali, sunt prezenţi 15 consilieri. Lipsesc domnii consilieri 

Miron Aurel şi Chiriţă Liviu.  

Preşedinte de şedinţă este desemnată doamna consilier local Elena Florea. 

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

Nesrin. 

Sunt invitaţi: doamna Ceauşu Ionela- consilier R.C.L.M.P.A., doamna Popa Feza- consilier R.C.L.M.P.A. 

şi mass-media. 

 

Dna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care se votează cu 15 voturi „pentru”. 

 

In cadrul şedinţei extraordinare din data de 18.08.2020 au fost analizate şi adoptate următoarele hotărâri cu 

următorul cvorum: 

 

HCL NR. 93/ 18.08.2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 

local al domnului Rotaru Ion-Aurel şi declararea ca vacant a locului de consilier local al Partidului Social 

Democrat, adoptată cu 15 voturi “pentru”.  

 

Soseşte la şedinţă şi domnul consilier Chiriţă Liviu, prezenţa în sală fiind de 16 consilieri locali. 

 

HCL NR. 94/ 18.08.2020 privind aprobarea proiectului Acordarea de sprijin financiar – FIV – “O nouă 

şansă”, adoptată cu 16 voturi “pentru”.  

 

HCL NR. 95/ 18.08.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – DALI pentru obiectivul de 

investiţie “Reabilitarea şi modernizarea Pieţei publice din municipiul Medgidia”, adoptată cu 16 voturi 

“pentru”.  

 

HCL NR. 96/ 18.08.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – DALI pentru obiectivul de 

investiţie “Reabilitare, modernizare infrastructură rutieră – sate Valea Dacilor şi Remus Opreanu din 

municipiul Medgidia, adoptată cu  16 voturi “pentru”.  

 

HCL NR. 97/ 18.08.2020 privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere a unui imobil construcţiei şi 

teren, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi includerea în domeniul public al Municipiului 

Medgidia cu destinaţia sediu administrativ, adoptată cu 16 voturi “pentru”.  

 

HCL NR. 98/ 18.08.2020 privind încheierea unor contracte de asistare, consiliere şi reprezentare juridică, 

pentru apărarea intereselor municipiului Medgidia şi ale autorităţii publice locale deliberative, adoptată cu  

15 voturi “pentru” şi 1 vot “abţinere” (domnul consilier Ion Narcis-Ion).  

 

HCL NR. 99/ 18.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului 

Sportiv Medgidia pentru anul 2020, adoptată cu 15 voturi “pentru” 1 vot “abţinere” (doamna consilier 

Vlădescu Luminiţa). 

 



HCL NR. 100/ 18.08.2020 privind aprobarea parteneriatului din cadrul proiectului “Creşterea performanţei 

in administraţia publică a municipiului Medgidia prin crearea şi implementarea de instrumente, mecanisme 

şi politici publice adecvate”, Cod apel: POCA/661/2/1/, CP13/2019 pentru regiunile mai puţin dezvoltate, 

adoptată cu 16 voturi “pentru”.  

 

HCL NR. 101/ 18.08.2020 privind aprobarea proiectului “Creşterea performanţei in administraţia publică a 

municipiului Medgidia prin crearea şi implementarea de instrumente, mecanisme şi politici publice 

adecvate”, şi aprobarea valorii eligibile a proiectului şi a contribuţiei proprii, adoptată cu 16 voturi 

“pentru”.  

 

HCL NR. 102/ 18.08.2020 privind aprobare Plan Urbanistic Zonal- construire Bază sportivă tip I, municipiul 

Medgidia, judeţul Constanţa, adoptată cu 16  voturi “pentru”.  

 

HCL NR. 103/ 18.08.2020 privind completarea HCL nr. 82/30 iulie 2020 privind darea în folosinţă gratuită a 

terenului aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Medgidia, în vederea construirii şi punerii în 

funcţiune a Sistemului Regional de alimentare cu apă Constanţa (Reabilitare sursă Medgidia. Aducţiune Medgidia-

Gospodăria de apă Constanţa Sud) din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 

în aria de operare a SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020”, adoptată cu 16  voturi “pentru”.  

 

HCL NR. 104/ 18.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal 

Medgidia pentru anul 2020, adoptată cu 16  voturi “pentru”.  

 

 

Preşedintele de şedinţă desemnat doamna consilier local Elena Florea declară închise lucrările şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 18.08.2020. 

 

       Secretar general al Municipiului Medgidia,                                            Preşedinte de şedinţă, 

                      jr. Geafar Nesrin                                                                                               Elena Florea 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta minută a fost ȋntocmită cu ocazia şedinţei extraordinare din data de 18.08.2020 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. 

 



 

 


