
ROMANIA 
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MINUTĂ 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocată 

in ziua de 29 iulie 2021, ora 16
30

 
 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astăzi, 29 iulie 2021, ȋn şedinţă ordinară, fiind 

convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 810/22.07.2021. 

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 Radu Sorin-Elvis şi Omer Metin. 

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 Medgidia din data de 30.06.2021 care se votează cu 17 voturi „pentru”. 

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 29.07.2021 au fost analizate şi adoptate următoarele hotărâri cu 

următorul cvorum: 

HCL NR. 111/ 29.07.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august-octombrie 

2021, adoptată cu 17 voturi “pentru”. 

HCL NR. 112/29.07.2021 privind aprobarea Calendarului evenimentelor organizate in cursul anului 

2021, adoptată cu 13 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” (domnii consilieri Sali Sabri si Vlădescu Luminiţa) şi 

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

HCL NR. 113/ 29.07.2021 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat intre Unitatea 

Administrativ-Teritoriala Medgidia si ROMCIM S.A., adoptată cu 17 voturi “pentru”. 

HCL NR. 114/ 29.07.2021 privind modificarea şi completarea Statutului municipiului Medgidia, 

adoptată cu 17 voturi “pentru”. 

HCL NR. 115/ 29.07.2021 privind aprobarea completării Anexei nr. 6 la H.C.L. nr. 157/2009, adoptată 

cu 17 voturi “pentru”.  

HCL NR. 116/ 29.07.2021 privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 86/27.05.2021, adoptată cu 17 

voturi “pentru”.  

HCL NR. 117/ 29.07.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan 

aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia identificat cu număr cadastral 100113 și înscris în Cartea 

Funciară nr.100113, adoptată cu 13 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (doamna consilier Vlădescu Luminiţa) şi 

3 voturi “abţinere” (domnii consilieri Sali Sabri, Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ).  

HCL NR. 118/ 29.07.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan 

aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia identificat cu număr  cadastral 106066 și înscris în Cartea 

Funciară nr.106066, adoptată cu  13 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” (domnii consilieri Sali Sabri si 

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

HCL NR. 119/ 29.07.2021 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică a imobilului teren intravilan 

aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia identificat cu număr  cadastral 106064 și înscris în Cartea 

Funciară nr.106064, adoptată cu  13 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” (domnii consilieri Sali Sabri si 

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

HCL NR. 120/ 29.07.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan 

aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia identificat cu număr  cadastral 106451 și înscris în Cartea 

Funciară nr.106451, adoptată cu  13 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” (domnii consilieri Sali Sabri si 

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

HCL NR. 121/ 29.07.2021 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică a imobilului teren intravilan 

aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia identificat cu număr  cadastral 106452 și înscris în Cartea 

Funciară nr.106452, adoptată cu  13 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” (domnii consilieri Sali Sabri si 

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



 

HCL NR. 122/ 29.07.2021 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică a imobilului teren intravilan 

aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia identificat cu număr  cadastral 106490 și înscris în Cartea 

Funciară nr.106490, adoptată cu  13 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” (domnii consilieri Sali Sabri si 

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

HCL NR. 123/ 29.07.2021 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică a imobilului teren intravilan 

aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia identificat cu număr  cadastral 106489 și înscris în Cartea 

Funciară nr.106489, adoptată cu  13 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” (domnii consilieri Sali Sabri si 

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

HCL NR. 124/ 29.07.2021 privind numirea membrilor supleanţi în Consiliul de administraţie al 

Spitalului Municipal Medgidia, adoptată cu 17 voturi “pentru”.  

HCL NR. 125/ 29.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului 

de specialitate al primarului municipiului Medgidia, judeţul Constanţa, adoptată cu 17 voturi “pentru”.  

HCL NR. 126/ 29.07.2021 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ELABORARE P.U.Z.-

REGLEMENTARE IMOBIL TEREN CU NUMĂR CADASTRAL 106520, SITUAT IN INTRAVILANUL 

MUNICIPIULUI MEDGIDIA, generat de imobilul amplasat  în intravilanul municipiului Medgidia, strada 

Soseaua Constanţei, numărul 10B, Lot 2, judeţul Constanţa, adoptată cu 17 voturi “pentru”.  

HCL NR. 127/ 29.07.2021 privind îndreptarea erorilor mteriale strecurate în cuprinsul Regulamentului 

Local de Urbanism aferent documentaţiei P.U.Z.-FABRICĂ DE AMIDON, INSTALAŢII AFERENTE, 

CLĂDIRI DE BIROURI ADMINISTRATIVE ŞI ÎMPREJMUIRE, aprobat prin H.C.L. nr. 30/2019, adoptată 

cu 16 voturi “pentru”. Domnul consilier Arslan Ozgün nu votează. 

 

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

ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 29.07.2021. 

 

 

         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 29.07.2021 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. 


