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a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocată 

in ziua de 30 septembrie 2021, ora 16
30

 
 

 

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

fiind convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 1013/23.09.2021, completată prin dispoziţia primarului nr. 

1020/29.09.2021 . 

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 Rapciuc Bogdan Gheorghe şi 

Lupu Ionuţ. 

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 26.08.2021 care se votează cu 16 voturi „pentru” şi 1 vot 

„abţinere”(doamna consilier Vlădescu Luminiţa). 

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 30.09.2021 au fost analizate şi adoptate următoarele hotărâri cu 

următorul cvorum: 

HCL NR. 148/30.09.2021 pentru validarea Dispoziției primarului nr. 982/15.09.2021 privind 

aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe 

anul 2021, adoptată cu 13 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri Sali Sabri, Vlădescu 

Luminiţa, Radu Sorin-Elvis şi Moşescu Bogdan Marian). 

HCL NR. 149/30.09.2021 pentru validarea Dispoziției primarului nr. 983/16.09.2021 privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia, pe anul 2021, adoptată 

cu 13 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri Sali Sabri, Vlădescu Luminiţa, Radu Sorin-

Elvis şi Moşescu Bogdan Marian). 

HCL NR. 150/30.09.2021 pentru validarea Dispoziției primarului nr. 984/16.09.2021 privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Medgidia, pe anul 2021, adoptată cu 

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

HCL NR. 151/30.09.2021 privind modificarea Regulamentului de acordare a finanțării 

nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Medgidia în 

conformitate cu Legea nr. 350/2005 și aprobarea Programului anual pentru acordarea finanțărilor 

nerambursabile la nivelul municipiului Medgidia, pe anul 2021, în condițiile Legii nr. 350/2005, adoptată cu 

13 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” (domnii consilieri Sali Sabri, Vlădescu Luminiţa, Radu Sorin-Elvis) 

şi 1 vot „abţinere” (domnul consilier Moşescu Bogdan-Marian). 

HCL NR. 152/30.09.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 117/29.07.2021, adoptată cu 14 voturi 

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

HCL NR. 153/30.09.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 118/29.07.2021, adoptată cu 14 voturi 

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

HCL NR. 154/30.09.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 119/29.07.2021, adoptată cu 14 voturi 

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

HCL NR. 155/30.09.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 120/29.07.2021, adoptată cu 14 voturi 

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

HCL NR. 156/30.09.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 121/29.07.2021, adoptată cu 14 voturi 

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



HCL NR. 157/30.09.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 122/29.07.2021, adoptată cu 14 voturi 

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

HCL NR. 158/30.09.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 123/29.07.2021, adoptată cu 14 voturi 

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

HCL NR. 159/30.09.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren 

intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110430 și înscris 

în Cartea Funciară Nr. 110430, adoptată cu 13 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” (domnii consilieri Sali 

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

Marian). 

HCL NR. 160/30.09.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren 

intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106065 și înscris 

în Cartea Funciară Nr. 106065, adoptată cu 13 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (doamna consilier 

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

Bogdan-Marian). 

HCL NR. 161/30.09.2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren intravilan în suprafață 

de 11358 mp, având număr cadastral 106495 și înscris în Cartea funciară nr. 106495 a unității administrativ – 

teritoriale Medgidia adoptată cu 14 voturi „pentru” şi 3 voturi „abţinere” (domnii consilieri Sali Sabri, 

Vlădescu Luminiţa, Radu Sorin-Elvis). 

HCL NR. 162/30.09.2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren intravilan în suprafață 

de 3282 mp, având număr cadastral 105710 și înscris în Cartea funciară nr. 105710 a unității administrativ – 

teritoriale Medgidia, adoptată cu 14 voturi „pentru” şi 3 voturi „abţinere” (domnii consilieri Sali Sabri, 

Vlădescu Luminiţa, Radu Sorin-Elvis). 

HCL NR. 163/30.09.2021 privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 

230/01.11.2016, adoptată cu 14 voturi „pentru” şi 3 voturi „abţinere” (domnii consilieri Sali Sabri, Vlădescu 

Luminiţa, Radu Sorin-Elvis). 

HCL NR. 164/30.09.2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren intravilan în suprafață 

de 13497 mp, având număr cadastral 110245 și înscris în Cartea funciară nr. 110245 a unității administrativ – 

teritoriale Medgidia, adoptată cu 14 voturi „pentru” şi 3 voturi „abţinere” (domnii consilieri Sali Sabri, 

Vlădescu Luminiţa, Radu Sorin-Elvis). 

HCL NR. 165/30.09.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren 

intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110432 și înscris 

în Cartea Funciară Nr. 110432, adoptată cu 13 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (doamna consilier 

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

Bogdan-Marian). 

HCL NR. 166/30.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, pe anul 2021, adoptată cu 16 voturi “pentru” şi 1 vot 

“abţinere” (doamna consilier Vlădescu Luminiţa). 

Soseşte la şedinţă domnul consilier Lupu Ionuţ. Sunt prezenţi 18 consilieri locali. 

HCL NR. 167/30.09.2021 privind aprobarea actualizării valorii restului de executat din contractul de 

lucrări pentru obiectivul de investiție „Construire creșă în municipiul Medgidia, județul Constanța”, adoptată 

cu 15 voturi „pentru” şi 3 voturi „abţinere” (domnii consilieri Sali Sabri, Vlădescu Luminiţa, Radu Sorin-

Elvis). 

HCL NR. 168/30.09.2021 privind aprobarea actualizării valorii restului de executat din contractele 

de lucrări pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Medgidia, str. 

Ion Creangă, nr. 18, LOT 1, Medgidia, județul Constanța”, adoptată cu 15 voturi „pentru” şi 3 voturi 

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

HCL NR. 169/30.09.2021 privind aprobarea actualizării valorii restului de executat din contractul de 

lucrări pentru obiectivul de investiție „Amenajare Parc IMUM în municipiul Medgidia, județul Constanța” 

adoptată cu 15 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (doamna consilier Vlădescu Luminiţa) şi 2 voturi 

„abţinere” (domnii consilieri Sali Sabri, Radu Sorin-Elvis) 

HCL NR. 170/30.09.2021 privind aprobarea actualizării valorii restului de executat din contractul de 

lucrări pentru obiectivul de investiție „Lucrări de asfaltare a unor suprafețe carosabile din municipiul 

Medgidia, județul Constanța”, adoptată cu 16 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (domnul consilier Radu 

Sorin-Elvis)  şi 1 vot „abţinere” (doamna consilier Vlădescu Luminiţa). 



HCL NR. 171/30.09.2021 privind aprobarea actualizării Devizului General şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie “Amenajare Parc IMUM in mun. Medgidia, jud. Constanţa”, 

adoptată cu 13 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (doamna consilier Vlădescu Luminiţa) şi 4 voturi 

“abţinere” (domnii consilieri Sali Sabri, Radu Sorin-Elvis, Lupu Ionuţ 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 30.09.2021. 

 

 

         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 30.09.2021 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. 


