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ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
MUNICIPIUL MEDGIDIA 
CONSILIUL LOCAL Vizat spre neschimbare 

MINUTA 
a �edinfei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocata de indati 

in ziua de 05 noiembrie 2020, ora 1630 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a mtrunit astazi, 05 noiembrie 2020, in 
§edinta extraordinara, fiind convocat in baza dispozitiei primarului nr. 966/05.11.2020

$edinta extraordinara are loc la sediul Consiliului Local Medgidia, str. Decebal, nr. 35, in 
sala de la etajul 1, incepand cu orele 16.3° §i este publica. 

La §edinta, din numarul total de 19 consilieri locali, sunt prezenti 16 consilieri. Lipsesc 
domnii consilieri Florea Elena, Radu Sorin Elvis si Eftimi Sorina. 

Pre§edinte de �edinta este desemnat domnul consilier local Anton Marian-Valentin. 
Participa: primarul,Valentin Vrabie �i doamna Prunau Daniela Elena delegata cu 

atributiile domni§oarei secretar general municipal. 
Sunt invitati: dna Popa Feza- consilier R.C.L.M.P.A., dna Ceau�u Ionela- consilier 

R.C.L.M.P.A. �i mass-media.
DI pre§edinte de §edinta supune la vot proiectul ordinii de zi care se voteaza cu 16 voturi 

,,pentru". 
In cadrul §edintei extraordinare convocata de indata a fost analizata §i adoptata 

urmatoarea hotarare cu urmatorul cvorum: 

HCL nr. 111 / 05.11.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri �1

cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2020, adoptata cu 16 voturi "pentru". 

Pre§edintele de §edinta desemnat domnul consilier local Anton Marian-Valentin declara 
inchise lucrarile �edintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocata 
de indata, in ziua de 05.11.2020. 

Secretar ?enertt ��cipiului Medgidia,
Jr, Gedj esrm 

Prezenta minutii afost intocmitii cu ocazia �edinfei extraordinare convocata de indata in ziua de 05.11.2020 a Consiliului Local 
al Municipiului Medgidia fi consemneazii pe scurt deliberarile Consiliului Local al Municipiului Medgidia pe jiecare punct al 
ordinii de zi. 
Minuta se comunica celor interesafi de ciitre Secretarul General al Municipiului Medgidia prin intermediul Compartimentului 
Relafia cu Consiliul Local fi Monitorizarea Procedurilor Administrative, Jnstitufiei Prefectului, Primarului Municipiului 
Medgidia fi SRP IS. Redactata in numar de 2 exemplare. 


