
MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                  VIZAT 
                  SECRETAR GENERAL 
                                                    Petruţiu Marina – Simona 
 
 
 
             

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind neexercitarea dreptului de preempţiune la înstrăinarea imobilului în care a funcționat Cabinetul 

Medical Individual Stomatologie dr. Andron Gheorghe (proprietar d-na Becuș-Kais Alina-Maria 
moștenitoarea d-lui Andron Gheorghe) situat în Mediaş str.Cloșca nr.2 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18 noiembrie 2021, 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 340/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune neexercitarea dreptului 

de preempţiune la înstrăinarea imobilului în care a funcționat Cabinetul Medical Individual Stomatologie dr. Andron 
Gheorghe (proprietar d-na Becuș-Kais Alina-Maria moștenitoarea d-lui Andron Gheorghe) situat în Mediaş 
str.Cloșca nr.2 şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu 
Cadastru și Topometrie  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
19.816/11.11.2021 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 1 de pe Ordinea de 
Zi, înregistrate sub nr. 817 și 828/17.11.2021, 

Văzând adresa nr.258/01.10.2021 a Colegiului Medicilor Stomatologi din Sibiu, înregistrată la Primăria 
Municipiului Mediaș sub nr.17.552/06.10.2021, 

În temeiul prevederilor art. 28 alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate 
privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în 
care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, 

În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

  Art. 1. Se aprobă renunţarea la exercitarea dreptului de preempţiune de către Municipiul Mediaș, la înstrăinarea 
imobilului în care a funcționat Cabinetul Medical Individual Stomatologie dr. Andron Gheorghe, aflat în proprietatea 
doamnei Becuș-Kais Alina-Maria - moștenitoarea domnului Andron Gheorghe conform certificatului de moștenitor 
nr.69/28.09.2021 încheiat la Biroul Notarial Individual Helju Daniela, construcţie şi teren aferent, situat în Mediaş 
str.Cloșca nr.2, identificat în cartea funciară după cum urmează: 

a) apartament nr.15 compus din: 1cameră situat în Mediaș str.Cloșca nr.2 et.P, înscris în C.F.Mediaș 
nr.100095-C1-U15 nr.cadastral 100095-C1-U15 în cotă de 1/1, conform încheierii nr.26946/01.10.2021  și teren 
aferent înscris în CF Mediaș nr.100095 nr.cadastral 100095 în cotă de 1028160/142800000 din 2.412 mp aferent 
U15; 

b) apartament nr.13 compus din: 1 hol, 1 wc situat în Mediaș str.Cloșca nr.2 et.P, înscris în C.F.Mediaș 
nr.100095-C1-U13 nr.cadastral 100095-C1-U13 în cotă de 1/2 parte, conform încheierii nr.26947/01.10.2021 și teren 
aferent înscris în CF Mediaș nr.100095 nr.cadastral 100095 în cotă de 78540/142800000 din 2.412 mp aferent U13; 

c) apartament nr.4 compus din: 1cameră depozitare deșeuri situat în Mediaș str.Cloșca nr.2 et.P, înscris în 
C.F.Mediaș nr.100095-C1-U4 nr.cadastral 100095-C1-U4 în cotă de 2/34 parte, conform încheierii 
nr.26948/01.10.2021 și teren aferent înscris în CF Mediaș nr.100095 nr.cadastral 100095 în cotă de  
25200/142800000 din 2.412 mp aferent U4; 
   Art. 2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu 
Cadastru și Topometrie din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu 
respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 
  Art. 3. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului 
municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Dezvoltare Urbană - 
Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie, beneficiarului prin grija Direcţiei Dezvoltare Urbană şi 
se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 340/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                  VIZAT 
                  SECRETAR GENERAL 
                                                    Petruţiu Marina – Simona 
       
       

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Mediaș la Proiectul „ACCES – Acțiuni 

pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale – cod MYSMIS 152245”, a cheltuielilor 
legate de proiect și a acordului de parteneriat 

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

2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 332/2020 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
participării Direcției de Asistență Socială Mediaș la Proiectul „ACCES – Acțiuni pentru Comunitate de 
Combatere a Excluziunii Sociale – cod MYSMIS 152245”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului 
de parteneriat şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Asistență Socială Mediaș și vizat de către 
Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Mediaş,  înregistrat sub nr. 5.162/09.11.2021,   
 - 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. 818, 826 şi 829/17.11.20210,  
 În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) și (4) și art. 44 din  Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, 
         În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată,  art. 129 alin. (2) lit. „b”, „d” și „e”, alin. (4) lit. „a” și „d”,  
alin. (7) lit. „b”, alin. (9) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se aprobă participarea Direcției de Asistență Socială Mediaş (Partener 2) la Proiectul 

„ACCES – Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale – cod MYSMIS 152245”. 
Art.2. Se aprobă Acordul de parteneriat între Romactiv Business Consulting SRL, Lider de proiect 

(Partener 1), Direcția de Asistență Socială Mediaș (Partener 2), Școala Gimnazială nr 7 Mediaș (Partener 
3) și Asociația Phoenix Speranța (Partener 4) în vederea implementării în comun a proiectului „ACCES – 
Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale – cod MYSMIS 152245”, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Direcției de Asistență Socială Mediaș, reprezentând 
cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe perioada implementării  proiectului, cât și contribuția de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 30.742,52 lei. 

Art.4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia de Asistenţă Socială 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, 
Direcției de Asistență Socială,  şi se aduce la cunoştinţă  publică prin publicarea acesteia pe pagina de 
internet www.primariamedias.ro.    
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 332/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 
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           SECRETAR GENERAL 
                                       Petruţiu Marina - Simona   
  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind ajustarea tarifului maximal de distanță pentru serviciul de transport în regim de 

taxi în municipiul Mediaș 
 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18 
noiembrie 2021, 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 333/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune ajustarea 
tarifului maximal de distanță pentru serviciul de transport în regim de taxi în municipiul Mediaș şi 
raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică - Compartiment Transport - Energetic din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
19.577/08.11.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul 
nr.3  de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr.819, 827 şi 830/17.11.2021, 
 Văzând adresa reprezentanților transportatorilor în regim de taxi înregistrată la Primăria 
Municipiului Mediaș sub nr. 18.261/15.10.2021, 
 În conformitate cu prevederile art. 13 lit. „b”, art. 49 alin. (1) lit. „b” și lit. „i” din Legea nr. 
38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 6 lit. „b” și lit. „k”, art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (1), art. 12 lit. „g” pct. 2, art. 18 alin. 
(1) și alin. (2) din Ordinul nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori 
mărfuri în regim de taxi, 
 În temeiul prevederilor Legiinr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin.(2) lit. „d”, alin.(7) lit. „n”,,  
art. 139, art. 196, art. 200 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
   Art. 1. Se aprobă ajustarea tarifului maximal de distanță pentru serviciul de transport în 
regim de taxi în municipiul Mediaș la 3,20 lei/km, pe timp de zi, respectiv 3,50 km pe timp de 
noapte, tarife care includ TVA. 
  Art. 2. Primarul municipiului Mediaş prin Direcţia Tehnică - Compartiment Transport - 
Energetic din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu 
respectarea prevederilor 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 Tehnice, Compartiment Transport - Energetic, beneficiarilor prin grija 
Direcției Tehnice, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de 
internetwww.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 333/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 



MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                                  VIZAT  
       SECRETAR GENERAL 
                                  Petruţiu Marina - Simona   
  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare/modernizare Strada Ighișului Municipiul Mediaș” 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18 
noiembrie 2021, 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 334/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare/modernizare Strada Ighișului Municipiul Mediaș” și raportul de specialitate întocmit 
de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș 
înregistrat sub nr. 19.783/11.11.2021, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 4 
de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 820 şi 831/17.11.2021, 

Văzând HCL nr. 266/2018 privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. şi a indicatorilor 
tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare/Modernizare strada Ighișului 
Municipiul Mediaș” și HCL nr. 263/2020 privind actualizarea proiectului la faza D.A.L.I. a 
descrierii sumare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitare/Modernizare str. Ighișului municipiul Mediaș” și HCL nr. 227/2021 privind 
actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare/Modernizare strada Ighișului municipiul Mediaș”, 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele 
publice locale,  

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 197, 
art. 200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
   Art. 1. Se aprobă actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare/modernizare Strada Ighișului Municipiul Mediaș” conform 
anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 2. 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. 3. 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. 334/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                                   VIZAT  
       SECRETAR GENERAL 
                                     Petruţiu Marina - Simona    
  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 229/2021 privind aprobarea proiectului 

„Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în Municipiul Mediaș I” cod SMIS 125653 și a 
cheltuielilor legate de proiect 

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

2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 335/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea 
art. 2 și art. 3 din HCL nr. 229/2021 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului 
urban în Municipiul Mediaș I” cod SMIS 125653 și a cheltuielilor legate de proiect şi raportul de specialitate 
întocmit de Direcția Tehnică  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş 
înregistrat sub nr. 19.784/11.11.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 5 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr.821  şi 832/17.11.2021, 
 Văzând HCL nr. 267/2018 privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico 
– economici pentru obiectivul de investiţii: „Centru Multifuncțional-Educațional (Corp E Aviație)”, HCL 
nr. 264/2020 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în municipiul 
Mediaș I” cod SMIS 125653 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin HCL nr. 229/2021 și HCL 
nr. 265/2020 privind actualizarea la faza D.A.L.I a descrierii sumare și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții ”Centru Multifuncțional – Educațional (Corp E Aviație), modificată prin 
HCL nr. 228/202, HCL nr. 266/2018 privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico 
– economici pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare/Modernizare strada Ighișului Municipiul Mediaș”, 
HCL nr. 263/2020 privind actualizarea proiectului la faza D.A.L.I. a descrierii sumare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare/Modernizare str. Ighișului municipiul 
Mediaș”, modificată prin HCL nr. 227/2021, 
 În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,   
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 
200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1.  Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 229/2021, care va avea următorul conținut: 
„Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în 

Municipiul Mediaș I” cod SMIS 125653, în cuantum 43.542.645,86 lei (inclusiv TVA).” 
Art. 2.  Se aprobă modificarea  art. 3 din HCL nr. 229/2021, care va avea următorul conținut: 
„Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a municipiului Mediaş, în cuantum de 

20.262.572,75 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția 
de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 465.601,47 lei, reprezentând cofinanțarea 
proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în Municipiul Mediaș I” cod SMIS 125653.” 

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin echipa de implementare a proiectului și Direcția Tehnică,  
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, 
Direcției Tehnice, echipei de implementare a proiectului prin grija Direcției Tehnice, şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 335/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                                  VIZAT 
                  SECRETAR GENERAL 
                                         Petruţiu Marina - Simona   

 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico - economici pentru 

obiectivul de investiții „ Reabilitare/Modernizare Grădinița Ighișul Nou” 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18 
noiembrie  2021, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 337/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 

proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „ 
Reabilitare/Modernizare Grădinița Ighișul Nou” și raportul de specialitate întocmit de Direcția 
Tehnică - Serviciul Investiții și Programe de Finanțare din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 19.794/11.11.2021, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.6 
de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 822 şi 834/17.11.2021, 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, actualizată, ale Ordinului nr. 2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare din anul 
2021 a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

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 proiectul la faza D.A.L.I, întocmit de către SC SM CONSTRUCT SRL, 
și  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Modernizare Grădinița 
Ighișul Nou”, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții 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 Tehnice - Serviciul Investiții, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea 
acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 337/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                                   VIZAT  
       SECRETAR GENERAL 
                                     Petruţiu Marina - Simona    
  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea participării la „Programul privind creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul 
„Reabilitare/Modernizare Grădiniță Ighișul Nou” și aprobarea cheltuielilor legate de 

proiect 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18  
noiembrie 2021,  

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 336/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
aprobarea participării la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea 
inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul „Reabilitare/Modernizare Grădiniță Ighișul 
Nou” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect şi raportul de specialitate întocmit de Direcția 
Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de Finanțare din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 19.797/11.11.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.7 
de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 823  şi 834/17.11.2021, 
 În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale 
Ordinului nr. 2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare din anul 2021 a Programului 
privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.„d”,  
art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1.  Se aprobă participarea la „Programul privind creșterea eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul „Reabilitare/Modernizare 
Grădiniță Ighișul Nou”. 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare/Modernizare Grădiniță Ighișul 
Nou”, în cuantum 2.585.493,13 lei (inclusiv TVA).” 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, în cuantum de 810.037,04 lei, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 612.764,14 lei cât și 
contribuția de 10% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 197.272,90 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului „Reabilitare/Modernizare Grădiniță Ighișul Nou.” 

Art.4. Primarul municipiului Mediaş, prin echipa de implementare a proiectului și Direcția 
Tehnică,  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, Direcției Tehnice,  şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina 
de internet www.primariamedias.ro. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru 

obiectivul de investiţii „Centru Social Comunitar de Agrement și Sport inclusiv amenajări 
exterioare” 

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

noiembrie 2021, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 338/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii 
„Centru Social Comunitar de Agrement și Sport inclusiv amenajări exterioare” și raportul de 
specialitate întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 19.818/11.11.2021, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 8 
de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 824 şi 835/17.11.2021, 

Văzând HCL nr. 94/2020 privind aprobarea proiectului la faza Studiu de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici inclusiv Descrierea sumară pentru obiectivul de investiții ”Centru 
Social Comunitar de Agrement și Sport inclusiv amenajări exterioare”, 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele 
publice locale,  

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 197, 
art. 200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ, 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

   Art. 1. Se aprobă actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul de investiţii „Centru Social Comunitar de Agrement și Sport inclusiv amenajări 
exterioare” conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 2. 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. 3. 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. 338/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                                   VIZAT  
       SECRETAR GENERAL 
                                     Petruţiu Marina - Simona   
 
  
  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 333/2020 privind aprobarea proiectului „Centru 

Social Comunitar de Agrement si Sport” cod SMIS 137261 și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18  noiembrie 
2021,  

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 339/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea 
art. 2 și art. 3 din HCL nr. 333/2020 privind aprobarea proiectului „Centru Social Comunitar de Agrement 
si Sport” cod SMIS 137261 și a cheltuielilor legate de proiect şi raportul de specialitate întocmit de Direcția 
Tehnică  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
19.784/11.11.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 9 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 825  şi 836/17.11.2021, 
 Văzând HCL nr. 94/2020 privind aprobarea proiectului la faza Studiu de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici inclusiv Descrierea sumară pentru obiectivul de investiții ”Centru Social 
Comunitar de Agrement și Sport inclusiv amenajări exterioare”, actualizată prin HCL nr. 332/2020 și HCL 
nr. 333/2020 privind aprobarea proiectului „Centru Social Comunitar de Agrement si Sport” cod SMIS 
137261 și a cheltuielilor legate de proiect, 
 În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,   
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 
200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

  Art. 1.  Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 333/2020, care va avea următorul conținut: 
„Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Centru Social Comunitar de Agrement si Sport” 

cod SMIS 137261, în cuantum 25.362.070,34 lei (inclusiv TVA).” 
Art. 2.  Se aprobă modificarea  art. 3 din HCL nr. 333/2020, care va avea următorul conținut: 
„Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, în cuantum de 15.965.785,05 lei, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 187.925,71 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Centru Social Comunitar 
de Agrement si Sport” cod SMIS 137261.” 

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin echipa de implementare a proiectului și Direcția Tehnică,  
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, 
Direcției Tehnice, echipei de implementare a proiectului prin grija Direcției Tehnice, şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului la faza DALI și a  indicatorilor tehnico - economici, pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizarea sediului Primăriei municipiului Mediaș în vederea 

creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei” 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18 
noiembrie  2021,  

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 356/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
aprobarea proiectului la faza DALI și a  indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizarea sediului Primăriei municipiului Mediaș în vederea creșterii eficienței 
energetice și gestionării inteligente a energiei” și raportul de specialitate întocmit de Direcţia 
Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie  din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 20.222/18.11.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 10  
de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 837 şi 839/18.11.2021, 
 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, actualizată, Ordinul nr. 2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare din anul 2021 a 
Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 
publice,  
 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 proiectul la faza D.A.L.I. și  indicatorii tehnico-economici, pentru 
obiectivul de investiții  „Modernizarea sediului Primăriei municipiului Mediaș în vederea creșterii 
eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei”, întocmit de către SC GPT LORA 
SERVICES SRL Târgu Mureș, propus a fi finanțat prin „Programul privind creșterea eficienței 
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”conform anexelor nr. 1 și 2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul 
Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie  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, Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și 
Topometrie,  şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea participării la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul „Modernizarea sediului Primăriei 
municipiului Mediaș în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei” și 

aprobarea cheltuielilor legate de proiect 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18  noiembrie 
2021,  

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 357/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
participării la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice” cu proiectul „Modernizarea sediului Primăriei municipiului Mediaș în vederea creșterii 
eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect şi 
raportul de specialitate întocmit de Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu 
Cadastru și Topometrie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat 
sub nr. 20.221/18.11.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.11 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 838 şi 840/18.11.2021, 
 În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Ordinului 
nr. 2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare din anul 2021 a Programului privind creşterea 
eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 
200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1.  Se aprobă participarea la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea 
inteligentă a energiei în clădirile publice” derulat de către Administrația Fondului pentru Mediu, cu 
proiectul „Modernizarea sediului Primăriei municipiului Mediaș în vederea creșterii eficienței energetice și 
gestionării inteligente a energiei”. 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizarea sediului Primăriei municipiului 
Mediaș în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei”, în cuantum 
18.662.141,30 lei (inclusiv TVA).” 

Art. 3. Se aprobă asigurarea și susținerea de către Municipiul Mediaș a contribuției financiare 
aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului „Modernizarea sediului Primăriei municipiului Mediaș în 
vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei” în procent de 52,74% respectiv 
suma de 9.177.808,54 lei (inclusiv TVA) precum și susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în 
cuantum de 1.259.832,76 lei (inclusiv TVA). 

Art.4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare 
Patrimoniu Cadastru și Topometrie,  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, 
Direcţiei Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie,  şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
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