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MINUTĂ 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocată 

in ziua de 31 martie 2021, ora 16
30

 
 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astăzi, 31 martie 2021, ȋn şedinţă ordinară, 

fiind convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 322/24.03.2021. 

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 doamna Daniel Daniela. 

Preşedinte de şedinţă este desemnat domnul consilier local Arslan Ozgun. 

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

Solomon Melania şi domnii consilieri locali supleanţi, Brânză Dumitru şi Sali Sabri. 

Sunt invitaţi: doamna Prunău Elena-Daniela- şef serviciu APL, doamna Ceauşu Ionela-consilier 

R.C.L.M.P.A. şi  mass-media. 

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

Local al Municipiului din data de 25.02.2021 care se votează cu 14 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 în unanimitate. 

 

Este invitat domnul Brânză Dumitru, consilier local ales pe listele Partidului Naţional Liberal în 

urma scrutinului din 27.09.2020 pentru autorităţile publice locale, având mandatul validat conform 

Incheierii nr. 318/10.03.2021 pronunţată de Judecătoria Medgidia în dosarul civil nr. 1495/256/2021, să 

depună jurământul în faţa Consiliului local al municipiului Medgidia. 

 

Soseşte la şedinţă doamna consilier Daniel Daniela. 

 

Este invitat domnul Sali Sabri, consilier local ales pe listele Partidului Social Democrat în urma 

scrutinului din 27.09.2020 pentru autorităţile publice locale, având mandatul validat conform Sentinţei 

civile nr. 297/04.03.2021 pronunţată de Judecătoria Medgidia în dosarul civil nr. 1494/256/2021, să 

depună jurământul în faţa Consiliului local al municipiului Medgidia. 

 

 După depunerea jurămintelor, domnul preşedinte de şedinţă precizează faptul că numărul 

consilierilor prezenţi la şedinţă este 19. 

 

In cadrul şedinţei ordinare din data de 31.03.2021 au fost analizate şi adoptate următoarele 

hotărâri cu următorul cvorum: 

 

HCL NR. 37/ 31.03.2021 privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate pentru 

probleme de dezvoltare economico-sociala, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

municipiului , servicii. Comerţ şi agricultură, ca urmare a demisiei domnului Bereş Adrian-Petre, 

adoptată cu 19 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 38/ 31.03.2021 privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate pentru 

probleme de învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale şi 

culte, ca urmare a demisiei domnului Teodorescu Valeriu-Romeo, adoptată cu 19 voturi “pentru”.  

 



HCL NR. 39/ 31.03.2021 pentru modificarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale H.C.L. nr. 

117/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Medgidia în Consiliile de 

Administraţie şi în Comisiile de evaluare şi asigurarea calităţii, ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din municipiul Medgidia, începând cu anul şcolar 2020-2021, adoptată cu 17 voturi 

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

 

HCL NR. 40/ 31.03.2021 privind aprobarea numărului maxim de posturi de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap grav din municipiul Medgidia, pentru anul 2021, adoptată cu 19 voturi 

“pentru”. 

  

HCL NR. 41/ 31.03.2021 privind instituirea unor sectoare de drum cu sens unic din municipiul 

Medgidia, adoptată cu 14 voturi “pentru”. Domnii consilieri locali Sali Sabri, Radu Sorin-Elvis, 

Vlădescu Luminiţa, Lupu Ionuţ şi Moşescu Bogdan-Marian au refuzat să voteze. 

 

HCL NR. 42/ 31.03.2021 privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor care se vor 

acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat pentru semestrul I al anului şcolar 2020-2021, 

adoptată cu 19 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 43/ 31.03.2021 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei 

Locale Medgidia, adoptată cu 14 voturi “pentru” , 1 vot “abţinere” (domnul consilier Lupu Ionuţ). 

Domnii consilieri locali Sali Sabri, Radu Sorin-Elvis, Vlădescu Luminiţa şi Moşescu Bogdan-Marian au 

refuzat să voteze. 

 

HCL NR. 44/ 31.03.2021 privind aprobarea numirii domnului Tutungiu Nicolae în funcţia de 

conducere de director al Clubului Sportiv Medgidia, adoptată cu 14 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă” 

(domnii consilieri Radu Sorin-Elvis, Sali Sabri şi Vlădescu Luminiţa) şi 2 voturi “abţinere” (domnii 

consilieri Lupu Ionuţ şi Moşescu Bogdan-Marian). 

 

HCL NR. 45/ 31.03.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza D.A.L.I. şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare şi modernizare imobil strada Republicii, nr. 

34 din municipiul Medgidia-faza D.A.L.I.”, adoptată cu  19 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 46/ 31.03.2021 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia, judeţul Constanţa, adoptată cu 14 voturi 

“pentru” şi 5 voturi “împotrivă” (domnii consilieri locali Sali Sabri, Radu Sorin-Elvis, Vlădescu 

Luminiţa, Lupu Ionuţ şi Moşescu Bogdan-Marian). 

 

HCL NR. 47/ 31.03.2021 privind aprobarea completării inventarului domeniului privat al 

Municipiului Medgidia, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 

3381/09.03.2021, adoptată cu 14 voturi “pentru” şi 5 voturi “abţinere” ( domnii consilieri locali Sali 

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

 

HCL NR. 48/ 31.03.2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren intravilan în 

suprafaţă de 14037 mp, având număr cadastral 102314 şi înscris în Carte funciară nr. 102314 a unităţii 

administrativ-teritoriale Medgidia, adoptată cu  14 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă” (domnii 

consilieri Radu Sorin-Elvis, Sali Sabri şi Vlădescu Luminiţa) şi 2 voturi “abţinere” (domnii consilieri 

Lupu Ionuţ şi Moşescu Bogdan-Marian). 

 

HCL NR. 49/ 31.03.2021 privind acceptarea de către Municipiul Medgidia, judeţul Constanţa a 

ofertei de donaţie autentificată sub nr. 343/18.02.2021, din partea EGAL TEAM S.R.L., adoptată cu 14 

voturi “pentru” şi 5 voturi “abţinere” ( domnii consilieri locali Sali Sabri, Radu Sorin-Elvis, Vlădescu 

Luminiţa, Lupu Ionuţ şi Moşescu Bogdan-Marian). 

 



HCL NR. 50/ 31.03.2021 pentru modificarea H.C.L. 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”. 

 

HCL NR. 51/ 31.03.2021 privind iniţierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan 

aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafaţă de 133 mp, având număr cadastral 

106095 şi înscris în C.F. nr. 106095, în condiţiile art. 364 alin. (1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completăfrile ulterioare, adoptată cu 19 voturi “pentru” . 

 

HCL NR. 52/ 31.03.2021 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului teren 

intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 109026 şi 

înscris în Cartea Funciară Nr. 109026, adoptată cu 14 voturi “pentru” şi 5 voturi “împotrivă” ( domnii 

consilieri locali Sali Sabri, Radu Sorin-Elvis, Vlădescu Luminiţa, Lupu Ionuţ şi Moşescu Bogdan-

Marian) . 

 

HCL NR. 53/ 31.03.2021 privind aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor tip 

A.N.L. în municipiul Medgidia, în anul 2021, adoptată cu 19 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 54/ 31.03.2021 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a persoanelor tolerate 

în locuinţele aparţinând U.A.T. Medgidia, adoptată cu 16 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” (domnii 

consilieri Radu Sorin-Elvis, Sali Sabri şi Vlădescu Luminiţa). 

 

HCL NR. 55/ 31.03.2021 privind atribuirea în folosinţă gratuită către Asociaţia “Cluster pentru 

promovarea afacerilor specializate în tehnologii şi surse alternative de energie-Medgreen-sud-est şi 

Regiunea Bucureşti-Ilfov” a unei părţi, respectiv camera 20, parte a imobilului situat în municipiul 

Medgidia, str. Decebal, nr. 35, judeţul Constanţa, proprietate publică a municipiului Medgidia, 

identificat cu nr. cadastral 108060 şi înscris în Cartea funciară nr. 108060, pe perioadă de 5 ani, adoptată 

cu 19 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 56/ 31.03.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 

Municipal Medgidia, judeţul Constanţa, previzionat pentru  anul 2021, adoptată cu 19 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 57/ 31.03.2021 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale 

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

 

HCL NR. 58/ 31.03.2021 privind acordarea unor stimulente lunare pentru salariaţii din cadrul 

Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2021, adoptată cu 19 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 31.03.2021. 

 

 

      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 31.03.2021 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. 

 


