
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

MUNICIPIUL MEDGIDIA 
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MINUTĂ 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocată 

in ziua de 31 martie 2020, ora 12
00

 
 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astăzi, 31 martie 2020, ȋn şedinţă ordinară, 

fiind convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 305/25.03.2020, completată prin dispoziţia primarului 

nr. 307/26.03.2020. 

Şedinţa ordinară are loc la sediul Casei de Cultură „I.N. Roman”, str. Republicii, nr. 5, ȋn sala de 

la parter, incepând cu orele 12
.00 

şi este publică.  

La şedinţă, din numărul total de 18 consilieri locali, sunt prezenţi 16 consilieri. Lipseşte domnul 

consilier Parpală Florentin şi domnul consilier Ion Narcis Ion.  

Preşedinte de şedinţă este desemnat domnul consilier local Caprinciu Stelică. 

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

Geafar Nesrin. 

Sunt invitaţi: dna Prunău Daniela- şef Serviciu A.P.L. şi doamna Ceauşu Ionela- consilier 

R.C.L.M.P.A.. 

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

ordinare a Consiliului Local al Municipiului din data de 18 februarie 2020 care se votează cu  16 voturi 

„pentru”. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care se votează cu 16 voturi 

„pentru”. 

In cadrul şedinţei ordinare din data de 31.03.2020 au fost analizate şi adoptate următoarele 

hotărâri cu următorul cvorum: 

 

HCL NR. 20/ 31.03.2020  privind ȋndreptarea erorii materiale strecurate la poziţia 7 din anexa la 

HCL 16/18.02.2020, adoptată cu 16 voturi “pentru”.  

 

HCL NR. 21/ 31.03.2020 privind iniţierea procedurii de vânzare ȋn condiţiile art. 364 din OUG 

57/2019 privind Codul Administrativ a imobilului teren ȋn suprafaţă de 493 mp proprietate privată a 

municipiului Medgidia având număr cadastral 103005, adoptată cu 16 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 22/ 31.03.2020 privind aprobarea repartizării unităţii locative situate ȋn bloc ANL din 

municipiul Medgidia, strada Vânătorilor, nr. 25, bl.31, et. 1, ap. 19, Judeţul Constanţa, adoptată cu  16 

voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 23/ 31.03.2020 privind aprobarea repartizării unităţii locative situate ȋn bloc ANL din 

municipiul Medgidia, strada Vânătorilor, nr. 25, bl.31, et. 2, ap. 36 garsonieră, Judeţul Constanţa 

adoptata cu 16 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 24/ 31.03.2020 privind aprobarea repartizării unităţii locative situate ȋn bloc ANL din 

municipiul Medgidia, strada Vânătorilor, nr. 25, bl.31, et. 2, ap. 30, Judeţul Constanţa, adoptată cu  16 

voturi “pentru” 

 

HCL NR. 25/ 31.03.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice – DALI şi 

principalii indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiţie “AMENAJARE PARC IMUM “ - 

Medgidia, adoptată cu  16 voturi “pentru”. 

 



HCL NR. 26/ 31.03.2020 privind ȋncetarea aplicabilităţii Hotărârii nr. 13/18.02.2020, adoptată 

cu  15 voturi “pentru” şi 1 vot  “abţinere” (domnul consilier Rotaru Ion Aurel). 

 

HCL NR. 27/ 31.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale 

Medgidia pentru anul 2020, adoptată cu  14 voturi “pentru”  şi 2 voturi “abţinere” ( domnul consilier 

Pricop Constantin şi domnul consilier Rotaru Ion Aurel). 

 

HCL NR. 28/ 31.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Clubului Sportiv Medgidia pentru anul 2020, adoptată cu  12 voturi “pentru”  şi 4 voturi “abţinere” 

(domnul consilier Pricop Constantin, domnul consilier Rotaru Ion Aurel, domnul consilier Păun Niculae 

şi domnul Chiriţă Liviu). 

 

HCL NR. 29/ 31.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

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

 

HCL NR. 30/ 31.03.2020 privind aprobarea modificării şi completării HCL Medgidia nr. 

60/23.03.2017, adoptată cu  14 voturi “pentru” şi 2 voturi “abţinere” (domnul consilier Rotaru Ion-Aurel 

şi domnul consilier Chiriţă Liviu). 

 

HCL NR. 31/ 31.03.2020 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale 

Spitalului Municipal Medgidia, adoptată cu  16 voturi “pentru” . 

 

HCL NR. 32/ 31.03.2020 privind modificarea Articolului numărul 2 din HCL nr. 5/30.01.2020, 

adoptată cu  16 voturi “pentru” . 

 

HCL NR. 33/ 31.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului 

Local al Municipiului Medgidia, ȋn situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate, adoptată cu   

16 voturi “pentru” . 

HCL NR. 34/ 31.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Municipal Medgidia pentru anul 2020, adoptată cu 15  voturi “pentru” şi 1 vot “abţinere” 

(domnul consilier Butnaru Marian). 

Preşedintele de şedinţă desemnat domnul consilier local Caprinciu Stelică declară închise 

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 31.03.2020. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Caprinciu Stelică 

 

 

 

 

 Secretar general al municipiului Medgidia, 

                                 Jr. Geafar Nesrin 

 

 
 

Prezenta minută a fost ȋntocmită cu ocazia şedinţei ordinare din data de 31.03.2020 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. 

 

 


