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MINUTĂ 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocată 

in ziua de 28 aprilie 2022, ora 16
30 

 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astăzi, 28 aprilie 2022, ȋn şedinţă 

ordinară, fiind convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 415/20.04.2022, completată prin dispoziţia 

primarului nr. 439/27.04.2022. 

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 Omer Metin şi Sali Sabri. 

Preşedinte de şedinţă este desemnată doamna consilier local Daniel Daniela. 

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. şi  mass-media. 

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

Local al Municipiului Medgidia din data de 31.03.2022 care se votează cu 16 voturi „pentru” şi 1 vot 

„abţinere” (domnul consilier Radu Sorin-Elvis). 

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

convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 14.04.2022 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 28.04.2022 au fost analizate şi adoptate următoarele 

hotărâri cu următorul cvorum: 

HCL NR. 77/28.04.2022 privind modificarea tarifului de călătorie pentru transportul public local de 

persoane în municipiul Medgidia, județul Constanța, adoptată cu 13 voturi “pentru” şi 4 voturi 

“împotrivă” (domnii consilieri Radu Sorin-Elvis, Vlădescu Luminiţa, Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu 

Ionuţ). 

HCL NR. 78/28.04.2022 privind avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare a 

gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-

biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în Zona 3 aferentă Proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate, 

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

Luminiţa, Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ). 

HCL NR. 79/28.04.2022 privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale și 

a celor construite din fond locativ de stat din municipiul Medgidia, județul Constanța, pentru anul 

2022, adoptată cu 17 voturi “pentru”. 

HCL NR. 80/28.04.2022 privind aprobarea repartizării unei unități locative situată în bloc ANL din 

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

HCL NR. 81/28.04.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a 

unui imobil – teren situat pe teritoriul u.a.t. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-

verbal al comisiei de inventariere nr. 5248/11.04.2022, adoptată cu 17 voturi “pentru”. 

HCL NR. 82/28.04.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a 

unui imobil – teren în suprafață indiviză de 247 mp, situat pe teritoriul u.a.t. Medgidia, județul 



Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 5086/07.04.2022, 

adoptată cu 17 voturi “pentru”. 

HCL NR. 83/28.04.2022 privind actualizarea valorii de inventar a bunului mobil Echipamente – 

Unitate de producție agent termic și energie electrică – Cogenerare(modul de cogenerare din 

Centrala termică nr. 10), aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, adoptată cu 13 voturi 

“pentru” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri Radu Sorin-Elvis, Vlădescu Luminiţa, Moşescu 

Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ). 

HCL NR. 84/28.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului compus din 

construcție și teren, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 

106558 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106558, adoptată cu  13 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” 

(domnii consilieri Radu Sorin-Elvis, Vlădescu Luminiţa, Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ). 

HCL NR. 85/28.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului compus din 

construcții și teren, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 

110495 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110495, adoptată cu  13 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” 

(domnii consilieri Radu Sorin-Elvis, Vlădescu Luminiţa, Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ). 

HCL NR. 86/28.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului compus din 

construcții și teren, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 

106567 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106567, adoptată cu  13 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” 

(domnii consilieri Radu Sorin-Elvis, Vlădescu Luminiţa, Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ). 

HCL NR. 87/28.04.2022 pentru 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” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri 

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

HCL NR. 88/28.04.2022 pentru 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” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri 

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

HCL NR. 89/28.04.2022 pentru 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” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri 

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

HCL NR. 90/28.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan 

aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 100217 și înscris în 

Cartea Funciară Nr. 100217, adoptată cu 13 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri 

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

HCL NR. 91/28.04.2022 pentru 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” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri 

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

HCL NR. 92/28.04.2022 pentru 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” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri 

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

HCL NR. 93/28.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, aplicabile la 

nivelul Municipiului Medgidia, adoptată cu 15 voturi “pentru” şi 2 voturi “abţinere” (domnii consilieri 

Radu Sorin-Elvis şi Vlădescu Luminiţa). 

HCL NR. 94/28.04.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a 

unor imobile – terenuri situate pe teritoriul u.a.t. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la 

procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 5464/15.04.2022, adoptată cu  15 voturi “pentru” şi 2 

voturi “abţinere” (domnii consilieri Radu Sorin-Elvis şi Vlădescu Luminiţa). 

HCL NR. 95/28.04.2022 pentru 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” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri 

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

HCL NR. 96/28.04.2022 pentru 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” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri 

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

HCL NR. 97/28.04.2022 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” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri 

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

HCL NR. 98/28.04.2022 privind aprobarea rescadențării ratelor aferente contractului de credit nr. 8-

SCT/30.07.2007, încheiat între Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A. și Municipiul 

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

Vlădescu Luminiţa, Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ). 

HCL NR. 99/28.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2022, 

adoptată cu 16 voturi “pentru”. Domnul consilier Menan Samir nu votează. 

HCL NR. 100/28.04.2022 privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici pentru 

proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Școala Gimnazială I.L. Caragiale din 

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

HCL NR. 101/28.04.2022 privind aprobarea aderării UAT Nicolae Bălcescu la ADI APĂ-CANAL 

CONSTANȚA, adoptată cu 17 voturi “pentru”. 

 

Preşedintele de şedinţă desemnat, doamna consilier local Daniel Daniela, declară închise 

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 28.04.2022. 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                           Secretar General al Municipiului Medgidia,

                                    

      Consilier local Daniel Daniela                 Melania Solomon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta minută a fost ȋntocmită cu ocazia şedinţei ordinare din data de 28.04.2022  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. 


