
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

MUNICIPIUL MEDGIDIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

MINUTĂ 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocată 

in ziua de 30 iulie 2020, ora 17
00

 
 

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

fiind convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 601/23.07.2020, completată prin dispoziţia primarului 

nr.604/27.07.2020. 

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 Rotaru Ion Aurel şi Chiriţă Liviu. 

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., doamna Ceauşu Ionela- consilier 

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

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 30 iunie 2020 care se 

votează cu  15 voturi „pentru” şi 2 voturi „abţinere” ( domnii consilieri Scabatura Adrian Denis şi Trifan 

Alin Romeo). 

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 14 iulie 2020 care se 

votează cu  16 voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere” ( domnul consilier Trifan Alin Romeo). 

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

In cadrul şedinţei ordinare din data de 30.07.2020 au fost analizate şi adoptate următoarele hotărâri 

cu următorul cvorum: 

 

HCL NR. 77/ 30.07.2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar 

familiilor cu copii preşcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă, adoptata cu  17 voturi “pentru”.  

 

HCL NR. 78/ 30.07.2020 privind aprobarea solicitării Guvernului României de transmitere a  unei 

suprafeţe de 5 ha din imobilul 387 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 

Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Medgidia, judet Constanta, in vederea extinderii 

Cimitirului Ortodox Medgidia, adoptată cu 17 voturi “pentru”.  

 

HCL NR. 79/ 30.07.2020 privind încetarea valabilităţii HCL nr. 35/18.04.2019 şi a HCL nr. 

57/18.06.2019, adoptată cu 17 voturi “pentru”.  

 

 Soseşte la şedinţă domnul consilier Chiriţă Liviu, prezenţa în sală fiind de 18 consilieri locali. 

 

HCL NR. 80/ 30.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2020, adoptata cu  18 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 81/ 30.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Medgidia, pentru anul 2020, adoptată cu 18 voturi “pentru” . 

 



HCL NR. 82/ 30.07.2020 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 sursa Medgidia. Aducţiune Medgidia-Gospodaria 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 Constanţa în perioada 2014-2020”, adoptată cu 15  voturi “pentru” şi 3 

voturi “abţinere” ( domnii consilieri Becu Gabriel, Arslan Ozgun şi Butnaru Marian). 

 

HCL NR. 83/ 30.07.2020 privind aprobarea preluării unor bunuri domeniu public al municipiului 

Medgidia aflate în administrarea SC Apollo Ecoterm SRL şi transferul acestora în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Medgidia, adoptată cu  17  voturi “pentru” şi 1 vot “abţinere” (doamna 

consilier Vlădescu Luminiţa). 

 

HCL NR. 84/ 30.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI şi a 

indicatorilor tehnico – economici  pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – 

Scoala Gimnazială „I.L.Caragiale”  din Municipiul Medgidia, județul Constanța”  , adoptată 17  voturi 

“pentru” şi 1 vot “abţinere” (doamna consilier Vlădescu Luminiţa). 

 

HCL NR. 85/ 30.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI, a 

indicatorilor tehnico – economici  pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – 

Scoala Primară Iuliu Prodan din satul Valea Dacilor, Municipiul Medgidia, județul Constanța”, adoptată 

cu  18 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 86/ 30.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI şi a 

indicatorilor tehnico – economici  pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – 

Scoala Gimnazială Spiru Haret din Municipiul Medgidia, județul Constanța”, adoptată cu 18 voturi 

“pentru” . 

 

HCL NR. 87/ 30.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI şi a 

indicatorilor tehnico – economici  pentru proiectul “ Cresterea eficienţei energetice a clădirii publice – 

Liceu Tehnologic Dragomir Hurmuzescu din Municipiul Medgidia, judetul Constanta”, adoptată cu 18 

voturi “pentru”. 

  

HCL NR. 88/ 30.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI şi a 

indicatorilor tehnico – economici  pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – 

Scoala Gimnazială Mircea Dragomirescu din Municipiul Medgidia, județul Constanța”, cu 18 voturi 

“pentru”.  

 

HCL NR. 89/ 30.07.2020 privind aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico-

economici şi asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea, 

modernizarea şi dotarea Grădiniţei nr. 3 din municipiul Medgidia, judeţul Constanţa” faza P.T.H., 

adoptată cu 18 voturi “pentru” . 

 

HCL NR. 90/ 30.07.2020 privind aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico-

economici şi asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea, 

modernizarea şi dotarea Grădiniţei nr. 8 din municipiul Medgidia, judeţul Constanţa” faza P.T.H., 

adoptată cu 18 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 91/ 30.07.2020 privind aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico-

economici şi asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea, 

modernizarea şi dotarea Grădiniţei Valea Dacilor din municipiul Medgidia, judeţul Constanţa” faza 

P.T.H., adoptată cu 18 voturi “pentru”. 

 



HCL NR. 92/ 30.07.2020 privind nominalizarea delegatului Consiliului Local al municipiului 

Medgidia, în Comisia Locală de recrutare-încorporare, adoptată cu 17 voturi “pentru”. Domnul 

viceprimar, Păun Niculae, fiind nominalizat, nu votează. 
 

II.  DIVERSE 

 

1. Adresa Asociaţiei Ordinului Militar al Veteranilor din Teatrele de Operaţii nr. 16/01.07.2020 

înregistrată la Primăria municipiului Medgidia sub numărul 15525/02.07.2020 

2. Adresa Asociaţiei Ordinului Militar al Veteranilor din Teatrele de Operaţii nr. 17/01.07.2020 

înregistrată la Primăria municipiului Medgidia sub numărul 15526/02.07.2020 

 

 

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

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 30.07.2020. 

 

 

       Secretar general al Municipiului Medgidia,                                   Preşedinte de şedinţă, 

                      jr. Geafar Nesrin                                                                              Florea Elena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta minută a fost ȋntocmită cu ocazia şedinţei ordinare din data de 30.07.2020 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. 



 


