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MINUTĂ 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocată 

in ziua de 21 decembrie 2020, ora 16
30

 
 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astăzi, 21 decembrie 2020, ȋn şedinţă 

ordinară, fiind convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 1139/15.12.2020, completată prin dispozitia 

primarului nr. 1164/18.12.2020. 

Şedinţa ordinară are loc la sediul Consiliului Local, în sala de şedinţe, incepând cu orele 16
30 

şi 

este publică.  

La şedinţă, din numărul total de 19 consilieri locali, sunt prezenţi 19 consilieri.  

Preşedinte de şedinţă este desemnat domnul consilier local Anton Marian-Valentin. 

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

Prunău Elena-Daniela. 

Sunt invitaţi: 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 şi  mass-media. 

Se supune la vot procesul-verbal ȋncheiat cu ocazia dezbaterilor şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al Municipiului din data de 26.11.2020 care se votează cu 19 voturi „pentru”. 

 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care se votează cu 19 voturi 

„pentru”. 

In cadrul şedinţei ordinare din data de 21.12.2020 au fost analizate şi adoptate următoarele 

hotărâri cu următorul cvorum: 

 

HCL NR. 124/ 21.12.2020 privind stabilirea zonelor de impozitare în municipiul Medgidia, 

adoptată cu  18  voturi “pentru” şi 1 vot “abţinere” (doamna Vlădescu Luminiţa).  

 

HCL NR. 125/ 21.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 

speciale pentru anul 2021, adoptată cu 17 voturi “pentru” şi 2 voturi “abţinere” (domnii Radu Sorin-

Radu şi Vlădescu Luminiţa).  

 

HCL NR. 126/ 21.12.2020 privind iniţierea procedurii de vânzare în condiţiile art. 364 din OUG 

nr. 57/2019 a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia având număr cadastral nr. 

102856, adoptată cu 18 voturi “pentru” (doamna consilier Eftimi Sorina nu votează). 

 

HCL NR. 127/ 21.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Local al Municipiului Medgidia, judeţul Constanţa, adoptată cu 17 voturi “pentru” şi 2 voturi 

“abţinere” (domnii consilieri Radu Sorin-Radu şi Vlădescu Luminiţa). 

  

HCL NR. 128/ 21.12.2020 privind aprobarea condiţiilor generale specifice de participare la 

concurs şi a procedurii de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Clubului 

Sportiv Medgidia, adoptată cu 15 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” (domnii consilieri Radu Sorin-

Radu şi Vlădescu Luminiţa) şi 2 voturi “abţinere” (domnii consilieri Moşescu Bogdan Marian şi Lupu 

Ionuţ) . 

 

HCL NR. 129/ 21.12.2020 privind aprobarea completării inventarului domeniului privat al 

Municipiului Medgidia conform anexei la procesul verbal al comisiei de inventariere nr. 

11877/07.12.2020, adoptată cu 17 voturi “pentru” şi 2 voturi “abţinere” (domnii consilieri Moşescu 

Bogdan Marian şi Lupu Ionuţ). 



HCL NR. 130/ 21.12.2020 privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie “ Creşterea eficienţei energetice a Spitalului Municipal 

Medgidia, str. Ion Creanga, nr. 18, LOT 1, Medgidia, jud. Constanţa”- faza PT, adoptată cu 17 voturi 

“pentru” şi  2 voturi “abţinere” (domnii consilieri Moşescu Bogdan Marian şi Lupu Ionuţ). 

 

HCL NR. 131/ 21.12.2020 privind  atribuirea în folosinţă gratuită către Oficiul der Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Constanţa, a unei părţi din imobilul situat in Medgidia, str. Republicii, nr. 56, 

judeţ Constanţa, adoptată cu 19 voturi “pentru” . 

 

HCL NR. 132/ 21.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2020, adoptată cu 19 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 133/ 21.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli 

al Municipiului Medgidia, pentru anul 2020, adoptată cu 18 voturi “pentru” (domnul consilier Bereş 

Adrian-Petre nu votează). 

 

HCL NR. 134/ 21.12.2020 privind aprobarea  documentaţiei de primă înscriere a unor imobile în 

sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi includerea în domeniul public al Municipiului Medgidia, 

adoptată cu 19 voturi “pentru”. 

 

 

DIVERSE 

Domnul preşedinte de şedinţă precizează faptul că domnii consilieri au luat la cunoştinţă de 

raportul întocmit de Camera de Conturi Constanţa ce a fost transmis Consiliului Local Medgidia prin 

adresa Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanţa privind Dosarul 596/P/2018, inregistrată sub 

nr. 30293/27.11.2020. 

 

 

Preşedintele de şedinţă desemnat domnul consilier local Anton Marian-Valentin declară închise 

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 21.12.2020. 

 

 

      Preşedinte de şedinţă,                                         Secretar general al Municipiului Medgidia,                                    

Consilier local Anton Marian-Valentin Prunău Elena-Daniela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta minută a fost ȋntocmită cu ocazia şedinţei ordinare din data de 21.12.2020 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. 

 


