
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

MUNICIPIUL MEDGIDIA 
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MINUTĂ 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocată 

in ziua de 30 iunie 2021, ora 16
30

 
 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astăzi, 30 iunie 2021, ȋn şedinţă ordinară, fiind 

convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 712/23.06.2021. 

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 domnul consilier Menan Samir. 

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 27.05.2021 care se votează cu 17 voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere” (doamna consilier 

Vlădescu Luminiţa). 

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

Local al Municipiului din data de 14.06.2021 care se votează cu 15 voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere” (doamna 

consilier Vlădescu Luminiţa). Domnii consilieri Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ nu votează. 

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 30.06.2021 au fost analizate şi adoptate următoarele hotărâri cu 

următorul cvorum: 

HCL NR. 90/ 30.06.2021 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale 

Spitalului Municipal Medgidia, adoptată cu 18 voturi “pentru”. 

HCL NR. 91/ 30.06.2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Clubului Sportiv 

Medgidia, adoptată cu 13 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă”(domnii consilieri Sali Sabri, Radu Sorin-Elvis şi 

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

HCL NR. 92/ 30.06.2021 privind numirea unui membru în Consiliul Director al Clubului Sportiv 

Medgidia, adoptată cu 13 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă”(domnii consilieri Sali Sabri, Radu Sorin-Elvis şi 

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

HCL NR. 93/ 30.06.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Medgidia a 

imobilelor – terenuri situate în intravilanul municipiului Medgidia, judeţul Constanţa, conform Anexei la 

procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 7929/11.06.2021, adoptată cu 14 voturi “pentru” şi 4 voturi 

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

Soşeste la şedinţă domnul consilier Menan Samir. La şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri locali. 

HCL NR. 94/ 30.06.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Medgidia a 

imobilului – teren in suprafaţă indiviză de 121 mp situat în intravilanul municipiului Medgidia, judeţul 

Constanţa, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 8157/17.06.2021, adoptată cu 19 

voturi “pentru”.  

HCL NR. 95/ 30.06.2021 privind acordarea unui sprijin financiar domnului Pană Constantin, adoptată 

cu 19 voturi “pentru”.  

HCL NR. 96/ 30.06.2021 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului teren intravilan 

aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110319 şi înscris în Cartea 

funciară nr. 110319, adoptată cu 16 voturi “pentru” şi 3 voturi “abţinere” (domnii consilieri Radu Sorin-Elvis, 

Vlădescu Luminiţa şi Sali Sabri). 

HCL NR. 97/ 30.06.2021 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului teren intravilan 

aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110320 si înscris în Cartea 

funciara nr. 110320, adoptată cu 16 voturi “pentru” şi 3 voturi “abţinere” (domnii consilieri Radu Sorin-Elvis, 

Vlădescu Luminiţa şi Sali Sabri). 

HCL NR. 98/ 30.06.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al UAT Medgidia a 

echipamentelor şi instalaţiilor din Centrala termică nr. 2, având valoarea totală de inventar de 845.923,39 lei, în 



vederea casării, adoptată cu 16 voturi “pentru” şi 3 voturi “abţinere” (domnii consilieri Radu Sorin-Elvis, 

Vlădescu Luminiţa şi Sali Sabri). 

HCL NR. 99/ 30.06.2021 privind modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 61/2021, adoptată cu 

16 voturi “pentru” şi 3 voturi “abţinere” (domnii consilieri Moşescu Bogdan-Marian, Lupu Ionuţ şi Vlădescu 

Luminiţa). 

HCL NR. 100/ 30.06.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investitie “Modernizarea, extinderea si optimizarea consumului energetic – 

Sistem de iluminat public (SIP) in municipiul Medgidia, judetul Constanta”, adoptată cu 19 voturi “pentru”.  

HCL NR. 101/ 30.06.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie “Infiinţare reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi 

racorduri de gaze naturale în UAT Medgidia, sat Valea Dacilor şi sat Remus Opreanu”, adoptată cu 19 voturi 

“pentru” . 

HCL NR. 102/ 30.06.2021 privind modificarea şi completarea HCL nr. 77/2021, adoptată cu 19 voturi 

“pentru”.  

HCL NR. 103/ 30.06.2021 privind aprobarea repartizării unor unităţi locative situate în blocuri ANL din 

municipiul Medgidia, judeţ Constanţa, adoptată cu 19 voturi “pentru”.  

HCL NR. 104/ 30.06.2021 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plată a majorărilor 

de întârziere şi a penalităţilor aferente oblogaţiilor fiscale bugetare, constând în impozite şi taxe locale, 

redevenţe, chirii şi alte obligaţii de plată datorate bugetului local de către persoane fizice şi juridice care au 

calitate de contribuabili la bugetul local al municipiului Medgidia, adoptată cu 16 voturi “pentru” şi 3 voturi 

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

HCL NR. 105/ 30.06.2021 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Elaborare PUZ – 

Reglementare imobil teren cu nr. Cadastral 109450, situat în intravilanul Municipiului Medgidia, generat de 

imobilul amplasat în judeţul Constanta, municipiul Medgidia, str. Soseaua Constanţei nr. 8I+8J+8G LOT 2, 

adoptată cu 19 voturi “pentru”.  

HCL NR. 106/ 30.06.2021 privind suplimentarea numărului de burse pentru semestrele I şi II ale anului 

şcolar 2019-2020, care se vor acorda elevilor Scolii Gimnaziale “Lucian Grigorescu” respectiv Colegiul 

National “Kemal Ataturk”, adoptată cu 19 voturi “pentru”.  

HCL NR. 107/ 30.06.2021 privind stabilirea indemnizaţiei personalului de specialitate extern, membrii 

desemnaţi în Comisiile de evaluare şi slecţie a proiectelor/Comisia de soluţionare a contestaţiilor şi membrul în 

Comisia de rezervă pentru aplicarea Legii nr. 350/2005”, adoptată cu 14 voturi “pentru” şi 5 voturi “abţinere” 

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

HCL NR. 108/ 30.06.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizare trotuare pe străzile din cadrul priectului 

Reabilitare tramă stradală 16 km în municipiul Medgidia, judeţul Constanţa”, adoptată cu 17 voturi “pentru” şi 

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

HCL NR. 109/ 30.06.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului 

Sportiv Medgidia, pe anul 2021, adoptată cu 14 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (doamna consilier Vlădescu 

Luminiţa) şi 4 voturi “abţinere” ( Radu Sorin Elvis, Sali Sabri, Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ). 

HCL NR. 110/ 30.06.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Medgidia, judeţul Constanţa, pe anul 2021, adoptată cu 14 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” 

(domnii consilieri Radu Sorin-Elvis şi Vlădescu Luminiţa) şi 3 voturi “abţinere” (Sali Sabri, Moşescu Bogdan-

Marian şi Lupu Ionuţ). 

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

ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 30.06.2021. 

 

         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 30.06.2021 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. 


