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MINUTĂ 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocată 

in ziua de 22 aprilie 2021, ora 16
30

 
 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astăzi, 22 aprilie 2021, ȋn şedinţă ordinară, fiind 

convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 372/15.04.2021. 

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

şi este 

publică.  

La şedinţă sunt prezenţi 17 consilieri locali. Lipsesc domnii consilieri Omer Metin şi Vlădescu Luminiţa.  

Preşedinte de şedinţă este desemnat domnul consilier local Arslan Ozgun. 

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

Melania. 

Sunt invitaţi: doamna Prunău Elena-Daniela- şef serviciu APL, doamna Popa Feza-consilier 

R.C.L.M.P.A. doamna Ceauşu Ionela-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 31.03.2021 care se votează cu 15 voturi „pentru” şi 2 voturi „abţinere” (domnii 

consilieri Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ). 

 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care se votează cu 17 voturi „pentru”. 

In cadrul şedinţei ordinare din data de 22.04.2021 au fost analizate şi adoptate următoarele hotărâri cu 

următorul cvorum: 

 

HCL NR. 59/ 22.04.2021 pentru modificarea HCL nr. 42/2021 privind aprobarea numărului şi a 

cunatumului burselor care se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat pentru semestrul I al 

anului şcolar 2020-2021, adoptată cu 17 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 60/ 22.04.2021 privind aprobarea repartizării unor unităţi locative situate în blocuri ANL, 

adoptată cu 17 voturi “pentru”. 

 

 Soseşte la şedinţă doamna consilier Vlădescu Luminiţa. La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri locali.  

 

HCL NR. 61/ 22.04.2021 privind aprobarea preluării unor bunuri domeniu public al municipiului 

Medgidia aflate în administrarea SC Apollo Ecoterm SRL şi transferul acestora în administrarea Consiliului 

Local al municipiului Medgidia, prin D.G.D.P.P., adoptată cu 18 voturi “pentru”. 

  

HCL NR. 62/ 22.04.2021 privind aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a 

celor construite din fond locativ de stat din municipiul Medgidia, judeţul Constanţa, pentru anul 2021, adoptată 

cu 18 voturi “pentru”.  

 

HCL NR. 63/ 22.04.2021 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 131/21.12.2020 privind atribuirea 

în folosinţă gratuită către OCPI Constanţa a unei părţi din imobilul situat în Medgidia, str. Republicii, nr. 56, 

judeţul Constanţa, adoptată cu 18 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 64/ 22.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanţării nerambursabile 

pentru proiecte de interes general finanţate din bugetul municipiului Medgidia în conformitate cu Legea nr. 

350/2005, adoptată cu 13 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă” (domnii consilieri Sali Sabri, Vlădescu Luminiţa, 

Radu Sorin-Elvis) şi 2 voturi “abţinere” (domnii consilieri Lupu Ionuţ şi Moşescu Bogdan Marian). 

 



HCL NR. 65/ 22.04.2021 privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a imobiliului teren intravilan 

aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110246 şi înscris în Cartea 

Funciară nr. 110246, adoptată cu 14 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri Lupu Ionuţ, Moşescu 

Bogdan Marian, Radu Sorin-Elvis şi Vlădescu Luminiţa). 

 

HCL NR. 66/ 22.04.2021 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobiliului teren intravilan 

aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110181 şi înscris în Cartea 

Funciară nr. 110181, adoptată cu 13 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă” (domnii consilieri Sali Sabri, Vlădescu 

Luminiţa, Radu Sorin-Elvis) şi 2 voturi “abţinere” (domnii consilieri Lupu Ionuţ şi Moşescu Bogdan Marian). 

 

HCL NR. 67/ 22.04.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Medgidia a 

unor imobile- terenuri situate în extravilanul municipiului Medgidia, judeţul Constanţa, adoptată cu 16 voturi 

“pentru” şi 2 voturi “abţinere” (domnii consilieri Radu Sorin-Elvis şi Vlădescu Luminiţa). 

 

HCL NR. 68/ 22.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului 

Medgidia, judeţul Constanţa, pentru anul 2021, adoptată cu 13 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (doamna 

consilier Vlădescu Luminiţa) şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri Radu Sorin-Elvis, Sali Sabri, Moşescu 

Bogdan Marian şi Lupu Ionuţ). 

 

HCL NR. 69/ 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a 

municipiului  Medgidia, pentru anul 2021, adoptată cu  14 voturi “pentru”  şi 4 voturi “abţinere” (domnii 

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

 

HCL NR. 70/ 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv 

“Medgidia”, pentru anul 2021, adoptată cu 13 voturi “pentru” şi 5 voturi “abţinere” (domnii consilieri Radu 

Sorin-Elvis, Vlădescu Luminiţa, Sali Sabri, Moşescu Bogdan Marian şi Lupu Ionuţ). 

 

HCL NR. 71/ 22.04.2021 privind mandatarea Primarului municipiului Medgidia să semneze contractul de 

vânzare-cumpărare în formă autentică şi alocarea sumei reprezentând preţul final stabilit în urma finalizării 

procedurii de negociere, cu privire la imobilele Complex Sportiv amplasate în intravilanul municipiului 

Medgidia, str. Cimentului, judeţul Constanţa, având număr cadastral 103122 şi nr. 103123, adoptată cu 16 voturi 

“pentru” şi 2 voturi “abţinere” (domnii consilieri Vlădescu Luminiţa şi Radu Sorin-Elvis). 

 

HCL NR. 72/ 22.04.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai-iulie 2021, 

adoptată cu 18 voturi “pentru” . 

 

Proiectul de hotărâre nr. 60 privind mandatarea Primarului municipiului Medgidia să îndeplinească toate 

formalităţile necesare pentru achiziţionarea unui imobil, în vederea amenajării şi funcţionării unui adăpost în 

scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe raza municipiului Medgidia a fost retras de pe ordinea de zi de către 

iniţiator. 

 

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

ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 22.04.2021. 

 

 

      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 22.04.2021 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. 


