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MINUTĂ 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocată 

in ziua de 27 mai 2021, ora 16
30

 
 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astăzi, 27 mai 2021, ȋn şedinţă ordinară, fiind 

convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 612/20.05.2021. 

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

şi este 

publică.  

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

Preşedinte de şedinţă este desemnat domnul consilier local Păun Niculae. 

Participă: 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. şi  mass-media. 

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

Municipiului din data de 22.04.2021 care se votează cu  cu 17 voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere” (domnul 

consilier Omer Metin). 

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

al Municipiului din data de 28.04.2021 care se votează cu 15 voturi „pentru” şi 3 voturi „abţinere” (domnii 

consilieri Omer Metin, Arslan Ozgun, Sali Sabri). 

 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care se votează cu 18 voturi „pentru”. 

In cadrul şedinţei ordinare din data de 27.05.2021 au fost analizate şi adoptate următoarele hotărâri cu 

următorul cvorum: 

 

HCL NR. 74/ 27.05.2021 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al 

municipiului Medgidia şi al bugetelor instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, precum şi a situaţiilor 

financiare, inclusiv anexele la acestea, la 31.12.2020, adoptată cu 14 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” 

(domnii consilieri Lupu Ionuţ, Moşescu Bogdan-Marian, Radu Sorin-Elvis şi Sali Sabri). 

 

HCL NR. 75/ 27.05.2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu al municipiului 

Medgidia şi al bugetelor instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, precum şi a situaţiilor financiare, la 

31.03.2021, adoptată cu 14 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri Lupu Ionuţ, Moşescu 

Bogdan-Marian, Radu Sorin-Elvis şi Sali Sabri). 

 

HCLNR. 76/ 27.05.2021 privind aprobarea revocării 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 o perioadă 

de 5 ani, adoptată cu 18 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 77/ 27.05.2021 privind aprobarea repartizării unor unităţi locative situate în blocuri ANL din 

municipiul Medgidia, judeţul Constanţa, adoptată cu 18 voturi “pentru”.  

 

HCL NR. 78/ 27.05.2021 privind aprobarea repartizării unor unităţi locative aflate în administrarea 

D.G.D.P.P., adoptată cu 18 voturi “pentru”. 

 



HCL NR. 79/ 27.05.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al UAT Medgidia a 

echipamentelor şi instalaţiilor din Centralele termice 1,3,4,5,6,7,10,13,15 si din Punctele termice 8,12,16, având 

valoarea totală de inventar de 12.063.545,40 lei, în vederea casării, adoptată cu 18 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 80/ 27.05.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Medgidia a 

imobilului-teren în suprafaţă de 2056 mp situat în intravilanul municipiului Medgidia, str. Progresului, nr. 5 BIS, 

judeţul Constanţa, adoptată cu 18 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 81/ 27.05.2021 privind iniţierea procedurii de vânzare a imobiliului teren intravilan aflat în 

domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafaţă de 15193 mp, având număr cadastral 103401 si inscris in 

Cartea Funciara nr. 103401, în condiţiile art. 364 alin. (1) şi (2) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 

57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, adoptată cu 16 voturi “pentru” şi 2 voturi “abţinere” (domnii 

consilieri Radu Sorin-Elvis şi Sali Sabri). 

 

HCL NR. 82/ 27.05.2021 privind iniţierea procedurii de vânzare a imobiliului teren intravilan aflat în 

domeniul privat al municipiului Medgidia , în suprafaţă de 43 mp, având număr cadastral 102866 si inscris in 

Cartea Funciara nr. 102866, în condiţiile art. 364 alin. (1) şi (2) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 

57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, adoptată cu 18 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 83/ 27.05.2021 privind iniţierea procedurii de vânzare a suprafeţei indivize de 19 mp, teren 

intravilan, aflat în domeniul privat al municipiul Medgidia, situat în mun. Medgidia, str. Sabinelor nr. 3, bl. 2, ap. 

2B, jud. Constanţa, identificat cu număr cadastral 554/2B-2 si inscris in Cartea Funciara nr. 102663-C1-U1, în 

condiţiile art. 364 alin. (1) şi (2) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şiu 

completările ulterioare, adoptată cu 18 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 84/ 27.05.2021 privind aprobarea transmiterii fără plată a unei autoutilitare din proprietatea 

Clubului Sportiv Medgidia, în proprietatea Municipiului Medgidia, adoptată cu 16 voturi “pentru” şi 2 voturi 

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

 

HCL NR. 85/ 27.05.2021 privind modificarea HCL nr. 71/22.04.2021, adoptată cu 18 voturi “pentru”. 

 

HCL NR. 86/ 27.05.2021 privind completarea Anexei nr. 6 la HCL nr. 157/2009, adoptată cu 18 voturi 

“pentru”. 

 

Preşedintele de şedinţă desemnat domnul consilier local Păun Niculae declară închise lucrările şedinţei 

ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 27.05.2021. 

 

 

      Preşedinte de şedinţă,                                         Secretar General al Municipiului Medgidia,                                    

Consilier local Păun Niculae          Melania Solomon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta minută a fost ȋntocmită cu ocazia şedinţei ordinare din data de 27.05.2021 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. 


