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CONSILIUL LOCAL 
 

MINUTĂ 

a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocata 

in ziua de 15 mai 2020, ora 10
00

 
 
Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astazi 15 mai 2020. 

Şedinţa extraordinara a fost convocată în baza dispoziţiei primarului nr. 416 /11.05.2020. 

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

10
.00 

şi este publică.  

La sedinta, din numarul total de 19 consilieri locali, sunt prezenti 13 consilieri municipali. 

Lipsesc domnii consilieri Pricop Constantin, Vladescu Luminita, Trifan Alin Romeo, Rotaru Ion Aurel, 

Ion Narcis-Ion, Butnaru Marian. 

Preşedinte de şedinţă este desemnat domnul consilier municipal Petre Epure. 

Participă: primarul,Valentin Vrabie si domnisoara secretar general al municipiului, Geafar 

Nesrin. 

Sunt invitaţi: dna Prunau Daniela- sef Serviciu A.P.L., dna Popa Feza – consilier R.C.L.M.P.A. si  

mass-media. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul ordinii de zi care se voteaza cu 13 voturi 

„pentru”. 

In cadrul şedinţei extraordinare din data de 15.05.2020 au fost analizate şi adoptate urmatoarea 

hotărâri cu următorul cvorum: 

 

HCL nr. 39 / 15.05.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli 

al Spitalului Municipal Medgdia, pentru  anul 2020, adoptata cu 13 voturi “pentru”. 

 

HCL nr. 40 / 15.05.2020 privind aprobarea structurii comisiei sociale, pentru analizarea 

solicitarilor/cererilor privind repartizarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, in 

Municipiul Medgidia, adoptata cu 13 voturi “pentru”. 

 

HCL nr. 41 / 15.05.2020 privind stabilirea modului in care este suportat comisionul 

bancar in urma platii online a obligatiilor de plata impozite si taxe locale utilizand cardul bancar 

in Ghiseul.ro- Sistemul National Electronic de Plata Online, adoptata cu 13 voturi “pentru”. 

 

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

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 15.05.2020 

 

Preşedinte de şedinţă, 

                EPURE PETRE 

 

Secretar general al municipiului, 

jr.Geafar Nesrin 
 
Prezenta minuta a fost intocmită cu ocazia şedinţei extraordinare din data de 15.05.2020 a Consiliului Local al 

Municipiului Medgidia si consemnează pe scurt deliberările Consiliului Local al Municipiului Medgidia pe fiecare 

punct al ordinii de zi. 

Minuta se comunică celor interesati de catre secretarul general al municipiului Medgdia prin compartimentul 

RCLMPA,Institutiei Prefectului, Primarului Municipiului Medgidia, Comp. Informatica spre afisare. 

Redactată în număr de 2 exemplare 



 


