
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

MUNICIPIUL MEDGIDIA 

CONSILIUL LOCAL 

MINUTĂ 

a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocată 

in ziua de 17 iunie 2020, ora 17
00 

 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astăzi, 17 iunie 2020, ȋn şedinţă extraordinară, fiind 

convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 482/11.06.2020. 

Şedinţa extraordinară 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 15 consilieri. Lipsesc domnii consilieri 

Trifan Alin Romeo, Pricop Constantin, Rotaru Ion Aurel şi Zisu Constantin.  

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., doamna Ivan Luminiţa-director economic si mass-media. 

 

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

 

In cadrul şedinţei extraordinare din data de 17.06.2020 au fost analizate şi adoptate următoarele hotărâri cu 

următorul cvorum: 

 

HCL NR. 53/ 17.06.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – DALI pentru obiectivul de 

investiţie “Reabilitare şi modernizare Piaţeta Decebal din municipiul Medgidia, judeţul Constanţa, adoptată 

cu 15 voturi “pentru”.  

 

HCL NR. 54/ 17.06.2020 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului 

Municipal Medgidia, adoptată cu 15 voturi “pentru”.  

 

HCL NR. 55/ 17.06..2020 privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere a unor imobile terenuri în 

sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi atestarea apartenenţei la proprietatea privată a Municipiului 

Medgidia a acestor imobile, adoptată  cu amendamentul formulat de către domnul consilier local Butnaru Marian, 

in conformitate cu art.138 alin. (12) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, prin care art. 4 devine: 

“Consiliul Local, printr-o hotărâre ulterioară, după realizarea operaţiunii de primă înscriere în sistemul integrat de 

cadastru şi carte funciară a imobilelor menţionate la art. 1, va pune la dispoziţia operatorului regional al sistemului 

public de alimentare cu apă şi de canalizare SC RAJA SA Constanţa pentru Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014-2020”,  cu 15 voturi 

“pentru”.  

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

extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 17.06.2020. 

 

       Secretar general al Municipiului Medgidia,                                            Preşedinte de şedinţă, 

                      jr. Geafar Nesrin                                                                                               Epure Petre 
 

 

 
 

Prezenta minută a fost ȋntocmită cu ocazia şedinţei extraordinare din data de 17.06.2020 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 SRPIS. Redactată în număr de 2 exemplare. 

 

 


