
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MUNICIPIUL MEDIAŞ                                                                
                              VIZAT 
                       SECRETAR GENERAL 
                                          Petruţiu Marina - Simona  
     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind trecerea din domeniul public în domeniu privat al municipiului Mediaș a unui 

teren de construcții situat în Mediaș, str. Aurel Vlaicu fn 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19 
martie 2021,  

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 76/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

trecerea din domeniul public în domeniu privat al municipiului Mediaș a unui teren de 
construcții situat în Mediaș, str. Aurel Vlaicu fn 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. 5.249/ 
12.03.2021,   

- 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. 187 şi 196/17.03.2021, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, ale 
Legii nr. 7/1996 – legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, ale Ordinului nr. 
700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de 
cadastru și carte funciară, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 
196, art. 200, art.290, art.361 alin.(2), (3)   din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Mediaș, a terenului situat 

în Mediaș  str. Aurel Vlaicu fn, cu suprafața de 2.069 mp identificat în CF nr.115538 Mediaș 
nr. cadastral 115538 și categoria de folosință ”curți-construcții”, rezultat în urma 
documentațiilor topo-cadastrale aprobate prin HCL Mediaș nr.258/2020 și HCL Mediaș 
nr.309/2020, cu valoarea de 131.400 lei, în domeniul privat al municipiului Mediaș.. 

Art.2. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș 
însușit prin HCL Mediaș nr.61/2001 ”privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al municipiului Mediaș”, se va actualiza în mod corespunzător, conform legilației în 
vigoare. 

Art.3. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Mediaș 
aprobat prin HCL Mediaș nr.157/2001 ”privind aprobarea listei de inventar a bunurilor ce 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” se va actualiza în mod corespunzător, 
conform legilației în vigoare. 

Art.4. 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.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. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 76/2021  
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 Regulamentelor de organizare și funcționare a Direcției de 

Asistență Socială Mediaș și a serviciilor sociale din subordine 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19 
martie 2021,  

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 75/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială Mediaș 
și a serviciilor sociale din subordine şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Asistență 
Socială Mediaș, vizat de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1.279/09.03.2021,   
 - 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. 188, 192 şi 197/17.03.2021, 

În conformitate cu prevederile art.34 din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale, 
art. 2, art. 3, art. 4 din HG nr.  867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, HG nr.  
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 
publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal,  

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit.„b”,  
art. 139, art. 196, art. 200   din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență 

Socială Mediaș, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului social 
„Adăpost de noapte și Asistență de Reinserție pentru persoane fără Adăpost”, conform anexei 
nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului social „Creșa 
nr. 1” și „Creșa nr. 2”, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 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 de Asistenţă Socială, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.   
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 75/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                      VIZAT 
                  SECRETAR GENERAL 
               Petruţiu Marina – Simona 

      
 
        

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind înființarea unui centru în sistem public care oferă servicii sociale 

specializate pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor în vârstă de până 
la 3 ani (Creșa nr. 3) și a Regulamentului de organizare și funcționare 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19 

martie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 77/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
înființarea unui centru în sistem public care oferă servicii sociale specializate pentru creșterea, 
îngrijirea și educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani (Creșa nr. 3) a Regulamentului 
de organizare și funcționare şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Asistență Socială 
Mediaș, vizat de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1.278/09.03.2021,   
 - 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. 189, 193 şi 198/17.03.2021, 
 Văzând HCL nr.  368/2009 Privind înfiinţarea unui centru în sistem public care oferă 
servicii sociale specializate pentru creşterea îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă 
de până la 3 ani (creşă) și HCL nr. 24/2021 privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială 
Mediaș, 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1)-(2), art. 5 alin. (1)-(3), art. 8 alin. (1) lit. 
„a” și lit. „h” din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, 
HG nr.  1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a 
altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară,  

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit.„b”,  
art. 139, art. 196, art. 200   din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. Se aprobă înființarea unui centru în sistem public care oferă servicii sociale 

specializate pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani 
(Creșa nr. 3) și Regulamentul de organizare și funcționare, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. 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.3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 
prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, 
Direcţiei de Asistenţă Socială, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.   
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 77/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
 
 

MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                      VIZAT 
                  SECRETAR GENERAL 
                   Petruţiu Marina – Simona 

             
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice care au calitatea de 

veterani de război, cu domiciliul în Mediaș, în vederea creșterii calității vieții 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19 
martie 2021,  

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 78/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice care au calitatea de veterani de război, cu 
domiciliul în Mediaș, în vederea creșterii calității vieții şi raportul de specialitate întocmit de 
Direcţia de Asistență Socială Mediaș, vizat de către Direcția Administrație Publică Locală din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
1.254/08.03.2021,   
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul 
nr. 4 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 190, 194 şi 199/17.03.2021, 

În conformitate cu prevederile art. 12, art. 23, art. 25 din OG nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale, art.2, art.4 ale Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26 şi art. 27 ale Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi 
combaterea marginalizării sociale, art. 7, art. 8 alin. (1) lit. „c”, art.94 din Legea nr. 292/2011 
– Legea asistenţei sociale, Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată,  

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit.„b”,  
art. 139, art. 196, art. 200   din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. (1) Se aprobă acordarea, în anul 2021, de suport şi sprijin persoanelor vârstnice, 

care au calitatea de veterani de război, cu domiciliul în Mediaș, sub forma unui ajutor în sumă 
de 1000 lei/persoană.  
            (2) Sumele de bani necesare acordării acestei măsuri de suport şi sprijin, vor fi 
prevăzute în bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială pentru anul 2021 la capitolul 68.02 – 
ajutoare sociale. 
 Art.2. 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.3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 
prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, 
Direcţiei de Asistenţă Socială, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.   
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 78/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind soluționarea plângerii  prealabile formulată de domnul Gîrnod Ion 

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

de 19 martie 2021,  
Având în vedere: 
   - Referatul de aprobare nr. 79/2021 al proiectului de hotărâre prin care se 

propune soluționarea plângerii  prealabile formulată de domnul Gîrnod Ion şi raportul 
de specialitate întocmit de Direcţia Administrație Publică Locală și Direcția de Asistență 
Socială din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului municipiului Mediaş 
înregistrat sub nr. 3.957/11.03.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la 
punctul nr. 5 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr.191, 195 şi 200/17.03.2021, 

Văzând adresa domnului Gîrnod Ion înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș 
sub nr. 3.957/23.02.2021 și HCL nr. 24/2021 privind reorganizarea Direcției de 
Asistență Socială Mediaș, 

 În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ,  
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, 129 alin. (3) lit. „c” și 
„e”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1),  art. 200, art. 518, art. 519  din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art.1. Se respinge ca neîntemeiată plângerea prealabilă formulată de domnul 
Gîrnod Ion, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 3.957/23.02.2021, 
referitoare la  revocarea HCL nr. 24/2021 privind reorganizarea Direcției de Asistență 
Socială Mediaș. 
 Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Administrație Publică Locală 
și Direcția de Asistență Socială Mediaș 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 Administrație Publică Locală, Direcției 
de Asistență Socială Mediaș, petentului,  şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea 
acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr.79/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 

http://www.primariamedias.ro/

