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MINUTĂ 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocată 

in ziua de 25 noiembrie 2021, ora 16
30

 
 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astăzi, 25 noiembrie 2021, ȋn şedinţă ordinară, 

fiind convocat în baza dispoziţiei primarului nr.1260/18.11.2021, completată prin dispoziţia 

nr.1271/23.11.2021. 

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

şi este 

publică.  

La şedinţă sunt prezenţi 16 consilieri locali. Lipsesc domnii consilieri Radu Sorin-Elvis, Vlădescu 

Luminiţa şi Moşescu Bogdan-Marian. 

Preşedinte de şedinţă este desemnat domnul consilier local Brânză Dumitru. 

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 28.10.2021 care se votează cu 16 voturi „pentru”. 

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

Local al Municipiului Medgidia din data de 04.11.2021 care se votează cu 15 voturi „pentru” şi 1 vot 

„abţinere” (domnul consilier Sali Sabri). 

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

Local al Municipiului Medgidia din data de 15.11.2021 care se votează cu  15 voturi „pentru” şi 1 vot 

„abţinere” (domnul consilier Sali Sabri). 

Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care se votează cu 16 voturi „pentru”. 

In cadrul şedinţei ordinare din data de 25.11.2021 au fost analizate şi adoptate următoarele hotărâri cu 

următorul cvorum: 

HCL NR. 202/25.11.2021 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al municipiului 

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

financiare, la 30.09.2021, adoptată cu 15 voturi “pentru” şi 1 vot “abţinere” (domnul consilier Lupu Ionuţ). 

HCL NR. 203/25.11.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Medgidia, judeţul Constanta, pe anul 2021, adoptată cu 14 voturi “pentru” şi 2 voturi 

“abţinere” (domnii consilieri Lupu Ionuţ şi Sali Sabri). 

HCL NR. 204/25.11.2021 privind aprobarea aderării comunei Săcele din judeţul Constanţa la 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară « Apă-Canal Constanţa », adoptată 16 voturi “pentru”. 

HCL NR. 205/25.11.2021 privind aprobarea formulării unei solicitari de preluare a Muzeului de Artă 

« Lucian Grigorescu »  din domeniul public al Judeţului Constanţa în domeniul public al Municipiului 

Medgidia, adoptată cu 16 voturi „pentru”. 

HCL NR. 206/25.11.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. 

Medgidia a Centralei Termice nr. 13, în vederea valorificării, adoptată cu 15 voturi “pentru” şi 1 vot 

„abţinere” (domnul consilier Sali Sabri). 

HCL NR. 207/25.11.2021 privind aprobarea Procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a 

creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice, prin eşalonare la 

plată, adoptată cu 16 voturi „pentru”. 

HCL NR. 208/25.11.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. 

Medgidia a imobilului Grup sanitar public Bazar, situat în municipiul Medgidia, str. Pieţei, jud. Constanţa, 

în vederea demolării, adoptată cu 16 voturi „pentru”. 



HCL NR. 209/25.11.2021 privind radierea dreptului de proprietate al Municipiului Medgidia pentru 

imobilul teren in suprafata de 414 mp situat în municipiul Medgidia, str. Libertăţii, nr. 1A, jud. Constanţa, 

adoptată cu 16 voturi “pentru”. 

Soseşte la şedinţă domnul consilier Moşescu Bogdan-Marian. Sunt prezenţi 17 consilieri locali. 

HCL NR. 210/25.11.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului 

Medgidia a imobilului De 1856 tronson 3, situat în extravilanul municipiului Medgidia, jud. Constanţa, 

conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 13236/11.11.2021, adoptată cu 17 voturi 

„pentru”. 

HCL NR. 211/25.11.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi chetuieli al Clubului 

Sportiv Medgidia, pe anul 2021, adoptată cu 14 voturi „pentru” şi 3 voturi „abţinere” (domnii consilieri Sali 

Sabri, Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ). 

HCL NR. 212/25.11.2021 privind transmiterea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 20 mp teren, parte 

din imobilul identificat cu număr cadastral 104956 şi înscris în Cartea Funciară nr. 104956, proprietate 

publică a Municipiului Medgidia, către S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A., adoptată cu 16 voturi „pentru” şi 1 

vot „abţinere” (domnul consilier Sali Sabri). 

HCL NR. 213/25.11.2021 prin care se ia act de încheierea contractului de administrare nr. 

160/22.08.2017 şi a actului adiţional nr. 1/07.06.2021 la acesta, încheiate cu Scoala Gimnazială “Mircea 

Dragomirescu”, adoptată cu 17 voturi „pentru”. 

HCL NR. 214/25.11.2021 prin care se ia act de încheierea contractului de administrare nr. 

161/22.08.2017 şi a actului adiţional nr. 1/30.07.2021 la acesta, încheiate cu Scoala Gimnazială “Spiru 

Haret”, adoptată cu 17 voturi „pentru”. 

Soseşte la şedinţă doamna consilier Vlădescu Luminiţa. Sunt prezenţi 18 consilieri locali. 

HCL NR. 215/25.11.2021 prin care se ia act de încheierea contractului de administrare nr. 

168/22.08.2017 şi a actelor adiţionale nr. 1/11.12.2020 şi nr. 2/07.06.2021 la acesta, încheiate cu Scoala 

Gimnazială “I.L. Caragiale”, adoptată cu 18 voturi „pentru” 

HCL NR. 216/25.11.2021 prin care se ia act de încheierea contractului de administrare nr. 

164/22.08.2017 şi a actului adiţional nr. 1/07.06.2021 la acesta, încheiate cu Scoala Gimnazială “Mircea 

Dragomirescu”, adoptată cu 18 voturi „pentru”. 

 

Preşedintele de şedinţă desemnat, domnul consilier local Brânză Dumitru, declară închise lucrările 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 25.11.2021. 

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                                Secretar General al Municipiului Medgidia,

                                    

      Consilier local Brânză Dumitru                 Melania Solomon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta minută a fost ȋntocmită cu ocazia şedinţei ordinare din data de 25.11.2021 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. 


