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MINUTĂ 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocată 

in ziua de 25 februarie 2021, ora 16
30

 
 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astăzi, 25 februarie 2021, ȋn şedinţă 

ordinară, fiind convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 157/18.02.2021. 

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

şi 

este publică.  

La şedinţă sunt prezenţi 16 consilieri locali. Lipseşte domnul consilier Scabatura Adrian-Denis. 

Preşedinte de şedinţă este desemnat domnul consilier local Arslan Ozgun. 

Participă: domnişoara secretar general al Municipiului Medgidia, Solomon Melania. 

Sunt invitaţi: doamna Prunău Elena-Daniela- şef serviciu APL, 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 extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului din data de 21.01.2021 care se votează cu 14 voturi „pentru” şi 2 

voturi „abţinere” (domnii consilieri Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ). 

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

Local al Municipiului din data de 28.01.2021 care se votează cu 13 voturi „pentru” şi 3 voturi „abţinere” 

(domnii consilieri Rapciuc Bogdan Gheorghe, Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ). 

 

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 25.02.2021 au fost analizate şi adoptate următoarele 

hotărâri cu următorul cvorum: 

 

HCL NR. 18/ 25.02.2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Medgidia, al 

domnului Bereş Adrian-Petre, adoptată cu  16  voturi “pentru” . 

 

HCL NR. 19/ 25.02.2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Medgidia, al 

domnului Teodorescu Valeriu-Romeo, adoptată cu 16 voturi “pentru”.  

 

HCL NR. 20/ 25.02.2021 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 78/30.07.2020 privind 

aprobarea solicitării Guvernului României de transmitere a unei suprafeţe de 5 ha din imobilul 387 din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al 

municipiului Medgidia, judeţul Constanţa, în vederea extinderii Cimitirului Ortodox Medgidia, adoptată 

cu 16 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 21/ 25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Direcţiei de Asistenţă Socială, adoptată cu 16 voturi “pentru” . 

  

HCL NR. 22/ 25.02.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea unui sprijin 

financiar pentru femeile singure şi cuplurile infertile din municipiul Medgidia pentru efectuarea 

procedurii de fertilizare in vitro FIV-“O NOUĂ ŞANSĂ”, adoptată cu 16 voturi “pentru”. 

 



HCL NR. 23/ 25.02.2021 privind aprobarea Metodologiei de lucru, în vederea acordării 

ajutoarelor de urgenţă de la bugetul local, precum şi a listei cu situaţiile deosebite în care se acordă, 

adoptată cu 14 voturi “pentru” şi 2 voturi “abţinere” (domnii consilieri Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu 

Ionuţ). 

 

HCL NR. 24/ 25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările 

tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public/privat al municipiului Medgidia, adoptată cu 16 

voturi “pentru” . 

 

HCL NR. 25/ 25.02.2021 privind  aprobarea documentaţiei de urbanism Plan urbanistic de 

detaliu pentru construire imobil parter cu funcţiunea de comerţ, amenajare acces, construire totem şi 

branşament utilităţi, generat de imobilul amplasat în judeţul Constanţa, municipiul Medgidia, strada 

Tudor Vladimirescu, numărul 3, lot 1 şi lot 2/1/2, identificat cu număr cadastral 109515, adoptată cu 12 

voturi “pentru” şi 4 voturi “împotrivă” (domnii consilieri Radu Sorin-Elvis, Vlădescu Luminiţa, 

Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ). 

 

HCL NR. 26/ 25.02.2021 privind atribuirea în folosinţă gratuită către Ispectoratul de Poliţie 

Judeţean Constanţa aunui număr de 2 încăperi şi o cameră depozitare, în suprafată utilă totală de 35,40 

mp şi a terenului aferent acestora, parte a imobilului situat în municipiul Medgidia, str. Republicii, nr. 

56, judeţul Constanţa, proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cu nr. cadastral 1160-2 şi 

înscris în Cartea funciară nr. 102537, pe o perioadă de 5 ani, adoptată cu 16 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 27/ 25.02.2021 privind aprobarea Actului Adiţinal nr. 1 la Documentul de Poziţie, 

avizarea Documentaţiei de atribuire a contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de 

salubrizare aferent Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Constanţa” şi 

acordarea unor mandate, adoptată cu 12 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (doamna consilier Vlădescu 

Luminiţa) şi 3 voturi “abţinere” (domnii consilieri Radu Sorin-Elvis, Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu 

Ionuţ). 

 

HCL NR. 28/ 25.02.2021 pentru completarea şi modificarea H.C.L. Nr. 125/21.12.2020 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a taxelor speciale pentru anul 2021 în Municipiul Medgidia, ca 

urmare a prevederilor Legii nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, adoptată cu 14 voturi “pentru” şi 2 voturi 

“abţinere” (domnii consilieri Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ). 

 

HCL NR. 29/ 25.02.2021 privind instituirea unor facilităţi fiscale aplicabile obligaţiilor bugetare 

restante datorate bugetului local al municipiului Medgidia şi pentru aprobarea Procedurii de anulare a 

obligatiilor de plată accesorii, adoptată cu 14 voturi “pentru” şi 2 voturi “abţinere” (domnii consilieri 

Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ). 

 

HCL NR. 30/ 25.02.2021 pentru actualizarea Regulamentului privind decontarea biletelor şi 

emiterea legitimaţiilor pentru transportul local de călători în municipiul Medgidia, aprobat prin H.C.L. 

nr. 30/28.02.2011, adoptată cu 12 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (doamna consilier Vlădescu 

Luminiţa) şi 3 voturi “abţinere” (domnii consilieri Radu Sorin-Elvis, Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu 

Ionuţ). 

 

HCL NR. 31/ 25.02.2021 privind aprobarea modificării componenţei Comisiei de concurs 

pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere de director al Clubului Sportiv Medgidia, adoptată 

cu 15 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă” ( doamna consilier Vlădescu Luminiţa). 

 

HCL NR. 32/ 25.02.2021 privind aporbarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului teren 

intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 109038 şi 



înscris în Cartea Funciară Nr. 109038, adoptată cu 12 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” (domnii 

consilieri Radu Sorin-Elvis, Vlădescu Luminiţa, Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ). 

 

 

HCL NR. 33/ 25.02.2021 privind aporbarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului teren 

intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110182 şi 

înscris în Cartea Funciară Nr. 110182, adoptată cu 12 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” (domnii 

consilieri Radu Sorin-Elvis, Vlădescu Luminiţa, Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ). 

 

HCL NR. 34/ 25.02.2021 privind aporbarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului teren 

intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 109031 şi 

înscris în Cartea Funciară Nr. 109031, adoptată cu 12 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” (domnii 

consilieri Radu Sorin-Elvis, Vlădescu Luminiţa, Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ). 

 

HCL NR. 35/ 25.02.2021 privind repartizarea unor unităţi locative situate în blocuri ANL din 

municipiul Medgidia, judeţul Constanţa, adoptată cu 16 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 36/ 25.02.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice- faza DALI si a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “ÎMBUNĂTĂŢIREA CONECTIVITĂŢII LA 

REŢEAUA TEN-T ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ MEDGIDIA-DOBRICH- ETAPA A II-A”, 

adoptată cu 16 voturi “pentru”. 

 

Preşedintele de şedinţă desemnat domnul consilier local Arslan Ozgun declară închise lucrările 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 25.02.2021. 

 

 

      Preşedinte de şedinţă,                                         Secretar General al Municipiului Medgidia,                                    

Consilier local Ozgun Arslan          Melania Solomon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta minută a fost ȋntocmită cu ocazia şedinţei ordinare din data de 25.02.2021 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. 

 


