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MINUTĂ 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocată 

in ziua de 28 iulie 2022, ora 16
30 

 

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

fiind convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 698/21.07.2022. 

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

şi 

este publică.  

La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri locali. Lipseşte doamna consilier Eftimi Sorina. 

Preşedinte de şedinţă este desemnat domnul consilier local Menan Samir. 

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

Sunt invitaţi: 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 28.06.2022 care se votează cu 17 voturi „pentru” şi 1 vot 

„abţinere” (domnul consilier Radu Sorin Elvis). 

Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care se votează cu 18 voturi 

„pentru”. 

In cadrul şedinţei ordinare din data de 28.07.2022 au fost analizate şi adoptate următoarele 

hotărâri cu următorul cvorum: 

HCL NR. 143/28.07.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan 

în suprafață de 183 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr 

cadastral 110602 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110602, situat în mun. Medgidia, str. Matei Basarab, 

nr. 36 A, jud. Constanța, adoptată cu 14 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” (domnii consilieri Radu 

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

HCL NR. 144/28.07.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan 

în suprafață de 3.700 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr 

cadastral 110403 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110403, situat în mun. Medgidia, str. Poporului, nr. 2 

Bis D, Lot 1/2, jud. Constanța, adoptată cu 13 voturi “pentru” şi 5 voturi “abţinere” (domnii consilieri 

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

HCL NR. 145/28.07.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan 

în suprafață de 7.658 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr 

cadastral 110402 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110402, situat în mun. Medgidia, str. Poporului, nr. 2 

Bis D, Lot 1/1, jud. Constanța, adoptată cu 13 voturi “pentru” şi 5 voturi “abţinere” (domnii consilieri 

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

HCL NR. 146/28.07.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan 

în suprafață de 53 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 

110451 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110451, situat în loc. Remus Opreanu, str. Plantelor, nr. 6 B 

bis 1, jud. Constanța, adoptată cu 18 voturi “pentru”. 

HCL NR. 147/28.07.2022 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. 8155/11.07.2022, adoptată cu 18 voturi “pentru”. 

HCL NR. 148/28.07.2022 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren intravilan în suprafață 

de 175.677 mp, situat în mun. Medgidia, Parcela A 1056/1, jud. Constanța, având număr cadastral 

106454 și înscris în Cartea funciară nr. 106454 a localității Medgidia, adoptată cu 18 voturi “pentru”. 



HCL NR. 149/28.07.2022 privind alipirea a două imobile – terenuri, identificate cadastral cu numărul 

106427, în suprafață de 1.662 mp, situat în mun. Medgidia, str. Ion Creangă, nr. 42, jud. Constanța, 

respectiv 110651, în suprafață de 2.250 mp, situat în mun. Medgidia, str. Ion Creangă, nr. 42 A, jud. 

Constanța, adoptată cu 18 voturi “pentru”. 

HCL NR. 150/28.07.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022, adoptată cu 14 voturi “pentru” şi 4 voturi 

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

Ionuţ). 

HCL NR. 151/28.07.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului 

Sportiv Medgidia, pe anul 2022, adoptată cu 13 voturi “pentru” şi 5 voturi “abţinere” (domnii 

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

HCL NR. 152/28.07.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției 

Locale Medgidia, pe anul 2022, adoptată cu 16 voturi “pentru” şi 2 voturi “abţinere” (domnii consilieri 

Moşescu Bogdan-Marian şi Lupu Ionuţ). 

HCL NR. 153/28.07.2022 privind aprobarea actualizării valorii proiectului „Creșterea eficienței 

energetice a clădirilor publice din Municipiul Medgidia, Liceul Teoretic Nicolae Balcescu, corp școală 

și corp sală de sport, Medgidia” – Faza EXECUȚIE LUCRĂRI, adoptată cu 13 voturi “pentru”, 3 

voturi “împotrivă” (domnii consilieri Sali Sabri, Radu Sorin Elvis şi Vlădescu Luminiţa) şi 2 voturi 

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

HCL NR. 154/28.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august - octombrie 

2022, adoptată cu 18 voturi “pentru”. 

HCL NR. 155/28.07.2022 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea 

administrativ-teritorială Medgidia și ROMCIM S.A., adoptată cu 18 voturi “pentru”. 

 

Preşedintele de şedinţă desemnat, domnul consilier local Menan Samir, declară închise lucrările 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 28.07.2022. 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                           Secretar General al Municipiului Medgidia,

                                    

      Consilier local Menan Samir      Melania Solomon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta minută a fost ȋntocmită cu ocazia şedinţei ordinare din data de 28.07.2022  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. 


