
 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                    VIZAT 
                SECRETAR GENERAL 
               Petruţiu Marina-Simona 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Simescu Nicolae 

Bogdan, în Consiliul Local al Municipiului Mediaș 

 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară, convocată de 
îndată la data de 09 iulie 2020,  

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 190/2020 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Simescu Nicolae Bogdan, în 
Consiliul Local al Municipiului Mediaș, Referatul constatator 8097/ 30.06.2020 și raportul de 
specialitate  întocmit de Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 8.476/ 
07.07.2020,   
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la 
punctul nr. 1 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 431/08.07.2020, 428 și 433/09.07.2020, 
 Văzând adresa domnului Simescu Nicolae Bogdan înregistrată la Primăria Mediaş sub 
nr. 8016/26.06.2020,prin care demisionează din funcţia de consilier local, validat în cadrul 
şedinţei ordinare  a Consiliului Local Mediaş din 22.06.2016,  
 În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2) lit. „a”, alin. (6), alin. (7), alin. (10) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Mediaş, aprobat prin HCL nr. 
249/2019,  

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. ”a”,  art. 
200 și art. 204 alin. (2) lit. ”a”, alin. (6), (7) și (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se ia act de demisia consilierului local, dl. Simescu Nicolae Bogdan, 

înregistrată sub nr. 8016/26.06.2020, se constată încetarea mandatului acestuia și se declară 
vacant un loc de consilier local din cadrul Consiliului Local Mediaş. 

Art.2 . Primarul municipiului Mediaş, prin Secretarul general al municipiului, 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, PNL şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina 
de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman  
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier al domnului Popa Florin-Adrian şi depunerea jurământului 

 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară, convocată de îndată la data de 
09 iulie 2020, 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare înregistrat sub nr.192/2020 al proiectului de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier al domnului Popa Florin-Adrian şi depunerea jurământului și Raportul de specialitate  
întocmit de Aparatul Permanent de  Lucru al Consiliului Local din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 8.484/07.07.2020,   
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 2 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 432/08.07.2020, 429 și 434/09.07.2020, 
 Având în vedere HCL nr. 185/2020 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al 
domnului Simescu Nicolae Bogdan, în Consiliul Local al Municipiului Mediaș, adresa nr. 8480/07.07.2020 a d-
lui Istrate Teodor, adresa  Partidului Naţional Liberal prin care se confirmă calitatea de membru PNL a domnului 
Popa Florin-Adrian înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 8.481/07.07.2020. 
 Văzând procesul – verbal al Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Mediaş din data de 
09.07.2020, 
 În temeiul prevederilor art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, Legea  nr. 14/2003 – Legea 
partidelor politice, republicată, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 31, art. 33 din Legea  215/2001 – Legea administraţiei publice 
locale, actualizată şi  republicată și art.117,  art. 129, art. 196 alin. (1) lit. ”a”, art. 200, art. 602 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1. (1) Se validează mandatul de consilier local al domnului Popa Florin-Adrian aflat la poziţia nr. 

27 pe  lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal, la alegerile locale din data de 05 iunie 2016. 
      (2) Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în 

termen de 5 zile de la adoptare. 
Art. 2. (1) Domnul Popa Florin-Adrian va face parte din următoarele comisii și consilii în cadrul 

Consiliului Local Mediaş: 
-  Comisia pe domenii de specialitate nr. 2 a Consiliului Local; 
- Consiliul Consultativ pentru Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș;  
- Consiliul Consultativ pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap 

Mediaș;  
- Reprezentant al Consiliului Local în cadrul Consiliului de Administrație al  Grădiniței cu P.P. „Micul 

Prinț” și la Școala Montessori „Acoperământul Maicii Domnului”; 
- Reprezentant al Consiliului Local în cadrul comisiilor pentru prevenirea și combaterea violenței în 

mediul școlar la Grădinița cu P.P. „Micul Prinț” și la Școala Montessori „Acoperământul Maicii Domnului”; 
- Reprezentant al Consiliului Local în cadrul comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității la 

Grădinița cu P.P. „Micul Prinț” și la Școala Montessori „Acoperământul Maicii Domnului”;  
(2) Acesta îl va înlocui pe dl Simescu Nicolae Bogdan în toate comisiile speciale constituite în baza 

HCL nr. 192/2016, republicată, şi/sau a altor hotărâri adoptate de Consiliul Local Mediaş.  
Art. 3. HCL nr. 6/184/2016 şi HCL nr. 192/2016 cu anexele nr. 1, 2 şi 3 cu reglementările adoptate în 

conformitate cu prezenta hotărâre, se vor republica prin grija compartimentului Aparatul Permanent de lucru al 
Consiliului Local Mediaş. 

Art. 4. Primarul municipiului Mediaş, prin Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local din 
subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din 
actele normative în materie. 

Art. 5. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Serviciului 
Învăţământ – Sănătate, PNL, d-lui Popa Florin-Adrian şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia 
pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin 

Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în 
vederea executării obiectivului de investiții: Proiect tip – „Construire bază sportivă tip 2 – 

Școala Gimnazială nr. 7, str. 1 Decembrie nr. 34, municipiul Mediaș, județul Sibiu 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară, convocată de îndată 
la data de 09 iulie 2020,  
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 191/2020 al proiectului de hotărâre prin care se propune predarea 
către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții 
„C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 
investiții: Proiect tip – „Construire bază sportivă tip 2 – Școala Gimnazială nr. 7, str. 1 Decembrie nr. 
34, municipiul Mediaș, județul Sibiu şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
7724/06.07.2020, 

- 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. 430 şi 435/09.07.2020, 

Văzând adresa Companiei Naționale de Investiții „CNI” SA înregistrată la Primăria 
Municipiului Mediaș sub nr. 7724/22.06.2020,  
 În conformitate cu prevederile OG nr. 16/2014 pentru modificarea și completarea OG nr. 
25/2001privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, , art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 
196, art. 200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
prin Compania Națională de Investiții – „C.N.I.” SA, pe bază de protocol, a terenului situat în 
localitatea Mediaș, str. 1 Decembrie nr. 34, județul Sibiu, aflat în proprietatea publică a Municipiului 
Mediaș, în suprafaţă de 1508 mp, conform Planului de situație – anexă care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, din totalul de 11.783 mp identificat potrivit Cărții Funciare nr.111030 Mediaș nr. 
.topografic 2355/7/26 cadastral 111030, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de 
către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii: “Proiect tip-Construire bază sportivă tip 2 – 
Școala Gimnazială nr. 7, str. 1 Decembrie nr. 34, municipiul Mediaș, județul Sibiu”. 

Art. 2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare. 

Art. 3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al municipiului Mediaș, județul 
Sibiu a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil 
utilizat etc.). 

Art. 4. Consiliul Local al municipiului  Mediaș, județul Sibiu,  se obligă să asigure, în 
condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

Art .5. Consiliul Local al municipiului Mediaș, județul Sibiu se obligă ca, după predarea 
amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada 
de minim 15 ani. 

Art. 6. 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. 7. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcţiei Patrimoniu, CNI SA, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de 
internet www.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman  
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