
MUNICIPIUL MEDIAŞ                                                                  
                                             VIZAT 
                        SECRETAR GENERAL  
                                                                Petruţiu Marina - Simona  
     
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Mediaș  

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18 mai 2020,  
Având în vedere: 
- Raportul Comisiei speciale de inventariere desemnată prin dispoziția Primarului nr. 

850/03.10.2019 având ca atribuții întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public și privat al Municipiului Mediaș conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Referatul de aprobare nr. 124/2020 al proiectului de hotărâre prin care se propune atestarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Municipiului Mediaș,  

- Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu  din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 4.914 /14.05.2020,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 1 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 288 şi 291/18.05.2020, 

- Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” 

- Anexa nr.3 ”Inventarul bunurilor car aparțin domeniului public al municipiului Mediaș” la HG 
nr.978/2002 ”privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și 
comunelor din județul Sibiu”,  Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 37/10.02.2020; 

- Declarația pe propria răspundere a secretarului general al unității administrativ teritoriale potrivit 
căreia bunul în cauză nu face/face obiectul unor litigii la momentul adoptării hotărârii nr. 2111/10.02.2020; 

- Prevederile art. 286 alin. (4), art. 287 lit. „b”, art. 289 alin. (5) și alin. (6), art. 290 și anexa nr. 4 
din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, 129 alin.(2), lit.c, art.139 alin.(3) lit.g, art.196 alin.(1) lit.a, art. 
200, din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Mediaş însușit prin Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr.61/2001 -  ”privind  inventarul  
bunurilor  care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaș”  cu modificările și completările 
ulterioare, și atestat prin anexa nr.3  "Inventarul   bunurilor  care aparţin  domeniului   public  al municipiului   
Mediaş"   la  Hotărârea Guvernului   nr.   978/2002   ”privind   atestarea   domeniului   public   al   judeţului   
Sibiu,   precum   şi   al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu”, cu modificările și completările 
ulterioare, la Secțiunea I Bunuri imobile, după cum urmează: 

- după poziția nr.3079 se introduc zece noi poziții, pozițiile nr.3080 – nr.3089, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Patrimoniu din subordinea sa, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în 
materie. 
 Art.3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcţiei Patrimoniu, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 40/2020  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                               VIZAT 
        SECRETAR GENERAL 
                           Petruţiu Marina – Simona 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv Descrierea sumară pentru 
obiectivul de investiții ”REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC, 

MUNICIPIUL MEDIAȘ” 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18  mai  
2020,  

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 126/2020 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
actualizarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv Descrierea sumară pentru obiectivul de 
investiții ”REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC, MUNICIPIUL 
MEDIAȘ” și raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 5.554/11.05.2020,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 2  
de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 289 şi 292/18.05.2020, 

Văzând HCL nr. 291/2018 privind aprobarea proiectului la faza de D.A.L.I. și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE/ 
MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC MUNICIPIUL MEDIAȘ” 
 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, actualizată, OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 200 
din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv Descrierea sumară 
pentru obiectul de investiții ”REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC, 
MUNICIPIUL MEDIAȘ”, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice de la data comunicării către persoanele 
cărora li se adresează. 
 Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Tehnică din subordinea sa, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele 
normative în materie. 
 Art.4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 
prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei 
Economice, Direcţiei Tehnice,  şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina 
de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 124/2020 
PMS /MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                               VIZAT 
        SECRETAR GENERAL 
                           Petruţiu Marina – Simona 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv Descrierea sumară pentru 
obiectivul de investiții ”REABILITARE/MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 

4” 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18  mai  
2020,  

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 125/2020 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
actualizarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv Descrierea sumară pentru obiectivul de 
investiții ” REABILITARE/MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4” și raportul de 
specialitate întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 5.553/11.05.2020,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 3  
de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 290 şi 293/18.05.2020, 

Văzând HCL nr. 290/2018 privind aprobarea proiectului la faza de D.A.L.I. și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE 
/MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4” și avizul nr. 169/z/17.04.2019 eliberat de 
Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu, 
 În  conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, actualizată, OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 200 
din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv Descrierea sumară 
pentru obiectul de investiții ”REABILITARE/MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 
4”, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice de la data comunicării către persoanele 
cărora li se adresează. 
 Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Tehnică din subordinea sa, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele 
normative în materie. 
 Art.4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 
prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei 
Economice, Direcţiei Tehnice,  şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina 
de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 123/2020 
PMS /MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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