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MINUTĂ 

a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocată 

in ziua de 12 ianuarie 2022, ora 08
30

 
 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astăzi, 12 ianuarie 2022, ȋn şedinţă extraordinară, 

fiind convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 5/07.01.2022, completată prin dispoziţia nr. 14/12.01.2022. 

Şedinţa extraordinară are loc la sediul Consiliului Local, în sala de şedinţe, incepând cu orele 8
30 

şi este 

publică.  

La  şedinţă, din numărul total de 19 consilieri locali, sunt prezenţi 17 consilieri. Lipsesc domnii consilier 

Sali Sabri şi Rapciuc 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 Ceauşu Ionela-consilier 

R.C.L.M.P.A., doamna Popa Feza-consilier R.C.L.M.P.A.. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care se votează cu 14 voturi „pentru”, 2 

voturi „abţinere” (domnii consilieri Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ) şi 1 vot „împotrivă” (doamna 

consilier Vlădescu Luminiţa). 

In cadrul şedinţei din data de 12.01.2022 au fost analizate şi adoptate următoarele hotărâri cu următorul 

cvorum: 

 

HCL nr. 1/12.01.2022 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenţi a 

deficitului secţiunii de funcţionare în sumă de 207.656,34 lei la data de 31.12.2021, adoptată cu 15 voturi 

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

 

HCL nr. 2/12.01.2022 privind aprobarea proiectului, a documentaţiei tehnico-economice-D.A.L.I. şi a 

indicatorilor tehnico-economici privind investiţia “CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR 

SPITALULUI MUNICIPAL MEDGIDIA, JUDETUL CONSTANTA, adoptată cu 17 voturi “pentru”. 

 

HCL nr. 3/12.01.2022 privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Medgidia să îndeplinească 

toate formalităţile necesare achiziţionării imobilului teren şi construcţii situat în intravilanul municipiului 

Medgidia, str. Crângului, nr. 2, judeţul Constanţa, având număr cadastral 100881 (nr. vechi 2/5/1-2) şi înscris în 

Cartea Funciară Nr. 100881 (nr. vechi 2/5/1-2) a localităţii Medgidia, adoptată cu 13 voturi “pentru”, 2 voturi 

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

Radu Sorin-Elvis şi Vlădescu Luminiţa). 

 

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

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 12.01.2022. 

 

 

       Preşedinte de şedinţă,                                         Secretar General al Municipiului Medgidia,                                    

Consilier local Brânză Dumitru           Solomon Melania 
 

 

 

 

Prezenta minută a fost ȋntocmită cu ocazia şedinţei extraordinare din data de 12.01.2022 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. 

 


