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MINUTĂ 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocată 

in ziua de 18 februarie 2020, ora 17
00

 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astăzi, 18 februarie 2020, ȋn şedinţă 

ordinară, fiind convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 164/12.02.2020. 

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 18 consilieri. Lipseşte domnul 

consilier Parpală Florentin .  

Preşedinte de şedinţă este desemnat domnul consilier local Butnaru Marian. 

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 

PMM, doamna Mihai Lelia Carmen- şef serviciu Buget Contabilitate, domnul Tutungiu Nicolae- 

director Club Sportiv Medgidia, doamna Timaru Cristina- consilier la Compartimentul Relaţii Publice şi 

Presă,  mass-media si cetăţeni. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot procesul-verbal ȋncheiat cu ocazia dezbaterilor şedinţei 

ordinare a Consiliului Local al Municipiului din data de 30 ianuarie 2019 care se votează cu  16 voturi 

„pentru” şi 2 voturi „ abţinere” ( domnii Trifan Alin Romeo şi Ion Narcis Ion). 

 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care se votează cu 18 voturi 

„pentru”. 

 

In cadrul şedinţei ordinare din data de 18.02.2020 au fost analizate şi adoptate următoarele 

hotărâri cu următorul cvorum: 

 

HCL NR. 11/ 18.02.2020 privind aprobarea modificării poziţiei nr. 115 a Anexei numărul 3 la 

procesul verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr. 31/2013 adoptata cu 18 voturi 

“pentru”.  

 

HCL NR. 12/ 18.02.2020 privind aprobarea modificării poziţiei nr. 269 a Anexei numărul 3 la 

procesul verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr. 31/2013, adoptată cu 18 voturi 

“pentru”. 

 

HCL NR. 13/ 18.02.2020 privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun 

imobil din domeniul public al judeţului şi administrarea Consiliului Judeţean Constanţa ȋn domeniul 

public al municipiului Medgidia şi administrarea Consiliului Local Medgidia, adoptată cu 18 voturi 

“pentru”. 

 

 



HCL NR. 14/ 18.02.2020 privind modificarea statului de funcţii al Clubului Sportiv Medgidia , 

adoptata cu 18 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 15/ 18.02.2020 privind modificarea Anexei 2 la HCL 100/2019 privind aprobarea 

Structurii Organizatorice şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitatea al primarului, 

adoptată cu 18 voturi “pentru” 

 

HCL NR. 16/ 18.02.2020 privind aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor tip 

A.N.L., ȋn municipiul Medgidia ȋn anul 2020, adoptată cu 17 voturi “pentru” şi 1 “abţinere” (doamna 

Vlădescu Luminiţa). 

 

HCL NR. 17/ 18.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Medgidia pentru anul 2020, adoptată cu  17 voturi “pentru” şi 1 “abţinere” (doamna 

Vlădescu Luminiţa). 

 

HCL NR. 18/ 18.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului 

Sportiv Medgidia pentru anul 2020, adoptată cu  17 voturi “pentru” şi 1 “abţinere” (doamna Vlădescu 

Luminiţa). 

HCL NR. 19/ 18.02.2020 privind acordarea unui ajutor financiar tânărului Barbu Lucian, 

adoptată cu  18 voturi “pentru” . 

 

Proiectul de hotărâre nr. 15 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra 

terenului ȋn suprafaţă de 1188 mp situat ȋn municipiul Medgidia, str. Viilor nr. 22+22A, Judeţ Constanţa 

identificat cu număr cadastral 108271, ȋnscris ȋn cartea funciară 108271, aflat ȋn domeniul privat al 

municipiului Medgidia, ȋn favoarea Bisericii Penticostale Betleem, ȋn vederea construirii unui centru 

social şi a unei case de rugăciuni a fost retras de către iniţiator. 

 

Preşedintele de şedinţă desemnat domnul consilier local Butnaru Marian declară închise lucrările 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 18.02.2020. 

 

 

 

       Secretar general al Municipiului Medgidia,                                   Preşedinte de şedinţă, 

                      jr. Geafar Nesrin                                                                            Butnaru Marian 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta minută a fost ȋntocmită cu ocazia şedinţei ordinare din data de 18.02.2020 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. 

 

 


