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Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astăzi, 26 august 2021, ȋn şedinţă ordinară, fiind 

convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 912/19.08.2021, completată prin dispoziţia primarului nr. 

921/26.08.2021 . 

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 Lupu Ionuţ şi Brânză Dumitru. 

Preşedinte de şedinţă este desemnată doamna consilier local Eftimi Sorina. 

Participă: domnişoara secretar general al Municipiului Medgidia, Solomon Melania. 

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 Medgidia din data de 29.07.2021 care se votează cu 15 voturi „pentru” şi 2 voturi 

„abţinere”(domnii consilieri Radu Sorin-Elvis şi Omer Metin). 

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

In cadrul şedinţei ordinare din data de 26.08.2021 au fost analizate şi adoptate următoarele hotărâri cu 

următorul cvorum: 

HCL NR. 128/ 26.08.2021 privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor care se vor acorda 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat pentru semestrul al II-lea al anului scolar 2020-2021, adoptată cu 

17 voturi “pentru”. 

HCL NR. 129/ 26.08.2021 privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul 

Medgidia, Liceul Teoretic Nicolae Balcescu, corp școală și corp sală de sport, Medgidia”- Faza Proiect Tehnic 

și asigurarea surselor de finanțare, adoptată cu 13 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri Radu 

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

HCL NR. 130/ 26.08.2021 privind  aprobarea reactualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-

economici, precum și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Construire creșă 

în municipiul Medgidia, județul Constanța”, adoptată cu 13 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” (domnii 

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

HCL NR. 131/ 26.08.2021 privind aprobarea documentației specifice delegării serviciului de salubrizare 

al Municipiului Medgidia, județul Constanța, adoptată cu 13 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (doamna 

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

Bogdan-Marian). 

HCL NR. 132/ 26.08.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan 

aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110314 și înscris în Cartea 

Funciară Nr. 110314, adoptată cu 13 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri Radu Sorin-Elvis, 

Vlădescu Luminiţa, Sali Sabri şi Moşescu Bogdan-Marian). 

HCL NR. 133/ 26.08.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren extravilan 

aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110334 și înscris în Cartea 

Funciară Nr. 110334, adoptată cu 13 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri Radu Sorin-Elvis, 

Vlădescu Luminiţa, Sali Sabri şi Moşescu Bogdan-Marian). 

HCL NR. 134/ 26.08.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren extravilan 

aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110335 și înscris în Cartea 

Funciară Nr. 110335, adoptată cu 13 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri Radu Sorin-Elvis, 

Vlădescu Luminiţa, Sali Sabri şi Moşescu Bogdan-Marian). 

HCL NR. 135/ 26.08.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan 

aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110399 și înscris în Cartea 



Funciară Nr. 110399, adoptată cu 13 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri Radu Sorin-Elvis, 

Vlădescu Luminiţa, Sali Sabri şi Moşescu Bogdan-Marian). 

HCL NR. 136/ 26.08.2021 privind acordarea unui sprijin financiar domnului Stoica Laurențiu – 

Nicolae, adoptată cu 16 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă”(doamna consilier local Vlădescu Luminiţa). 

HCL NR. 137/ 26.08.2021 privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 46/2021, adoptată cu 14 

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

HCL NR. 138/ 26.08.2021 privind aprobarea repartizării unor unități locative situate în blocuri ANL din 

municipiul Medgidia, județul Constanța, adoptată cu 17 voturi “pentru”. 

HCL NR. 139/ 26.08.2021 privind modificarea H.C.L. nr. 95/30.06.2021, adoptată cu 14 voturi 

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

HCL NR. 140/ 26.08.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a 

imobilelor – terenuri situate pe teritoriul u.a.t. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal 

al comisiei de inventariere nr. 9906/10.08.2021, adoptată cu 17 voturi “pentru”. 

HCL NR. 141/ 26.08.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia 

a Centralei Termice nr. 4, în vederea valorificării, adoptată cu 17 voturi “pentru”. 

HCL NR. 142/ 26.08.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al municipiului 

Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, 

la 30.06.2021, adoptată cu 13 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri Radu Sorin-Elvis, 

Vlădescu Luminiţa, Sali Sabri şi Moşescu Bogdan-Marian). 

HCL NR. 143/ 26.08.2021 privind aprobarea repartizării unei unități locative aflată în administrarea 

D.G.D.P.P., adoptată cu 17 voturi “pentru”. 

HCL NR. 144/ 26.08.2021 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul 

Medgidia și Asociația „ZÂMBET ȘI CULOARE”, adoptată cu 17 voturi “pentru”. 

HCL NR. 145/ 26.08.2021 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul 

Medgidia și Asociația „CURCUBEUL CUNOAȘTERII”, adoptată cu 17 voturi “pentru”. 

HCL NR. 146/ 26.08.2021 privind aprobarea închirierii unor spații, în vederea desfășurării activităților 

specifice Clubului pensionarilor, adoptată cu 16 voturi “pentru” şi 1 vot “abţinere” (domnul consilier Moşescu 

Bogdan-Marian). 

HCL NR. 147/ 26.08.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului 

Medgidia, pe anul 2021, adoptată cu 13 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri Radu Sorin-

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

 

Preşedintele de şedinţă desemnat, doamna consilier local Eftimi Sorina, declară închise lucrările şedinţei 

ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 26.08.2021. 

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                                Secretar General al Municipiului Medgidia,                                    

      Consilier local Eftimi Sorina                 Melania Solomon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta minută a fost ȋntocmită cu ocazia şedinţei ordinare din data de 26.08.2021 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. 


