
 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                                  VIZAT  
            SECRETAR GENERAL 
                                                Petruţiu Marina - Simona    
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea și completarea HCL nr. 300/2020 privind aprobarea proiectului „Achiziție de 
tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în municipiul 

Mediaș județul Sibiu” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 06 septembrie 
2021,  

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 254/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea 
și completarea HCL nr. 300/2020 privind aprobarea proiectului ”Achiziție de tablete școlare și alte 
echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în municipiul Mediaș județul Sibiu” și a 
cheltuielilor legate de proiect şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Cultură, Învățământ, 
Sănătate,Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG - Compartiment Învățământ - Sănătate  
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
15.387/30.08.2021, 
 - 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. 633, 635 şi 637/06.09.2021, 
 Văzând HCL nr. 300/2020 privind aprobarea proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte 
echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în municipiul Mediaș, județul Sibiu” și a 
cheltuielilor legate de proiect, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, OUG nr. 144/2020 
privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile  necesare desfăşurării în condiţii 
de prevenţie a activităţilor didactice  aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu 
coronavirus SARS-CoV-2,  
 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. 300/2020, care va avea următorul conținut: 
„Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente 

necesare desfășurării activității didactice on-line în municipiul Mediaș județul Sibiu”,  în sumă de  
11.950.623,60 lei cu TVA.” 

Art. 2.  Se aprobă modificarea  art. 3 din HCL nr. 300/2020, care va avea următorul conținut: 
„Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a municipiului Mediaş, în sumă de 32.485,00 lei 

cu TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 238.357,92 lei cu TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului 
”Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on- line în 
Municipiul Mediaș, județul Sibiu”. 

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin echipa de implementare a proiectului și Direcția Cultură, 
Învățământ, Sănătate,Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG - Compartiment Învățământ 
- Sănătate, 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 Cultură, Învățământ, Sănătate,Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG - 
Compartiment Învățământ - Sănătate, echipei de implementare a proiectului prin grija Direcției Cultură, 
Învățământ, Sănătate,Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG, 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 desemnarea și confirmarea  pentru anul școlar 2021/2022 a reprezentanților Consiliului 

local al Municipiului Mediaș ca membri ai Consiliilor de administrație, ai Comisiei pentru 
prevenirea şi combaterea violenței în mediul școlar şi a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea 
calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat şi particulare acreditate/autorizate din 

Municipiul Mediaș 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 06 septembrie 
2021,  

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 255/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune desemnarea și 
confirmarea  pentru anul școlar 2021/2022 a reprezentanților Consiliului local al Municipiului Mediaș ca 
membri ai Consiliilor de administrație, ai Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenței în mediul 
școlar şi a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de 
stat şi particulare acreditate/autorizate din Municipiul Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcția 
Cultură, Învățământ, Sănătate,Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG - Compartiment 
Învățământ - Sănătate  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat 
sub nr. 15.471/31.08.2021, 
 - 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. 634, 636 şi 638/06.09.2021, 
 Văzând adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu nr 6580/23.07.2021, înregistrată la Primăria 
Municipiului Mediaș sub nr.13717/27.07.2021, 
 În temeiul art. 96 alin.(2) lit. „a”, „b”, „c” și alin.(5) din Legea 1/2011 Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.4 alin.(1), (3) și art. 7 alin.(1) lit. „b” din Ordinul 
4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie 
din unităţile de învăţământ preuniversitar, art.15 alin.(4) din Ordinul nr.4624/2015 pentru modificarea 
anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, 
aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.567/2011, art.13 alin.(1) 
din Ordinul nr. 5570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ cu program sportiv suplimentar,  OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 
 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. 200 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1.  Se desemnează reprezentantul  Consiliului Local al Municipiul Mediaș ca membru al 
Consiliului de Administrație la Colegiul Tehnic Mediensis, al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea 
calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și al Comisiei pentru prevenirea și combaterea 
violenței în mediul școlar la Liceul Teoretic “St.L.Roth” în persoana dlui Macaveiu Mihai-Ion. 
           Art. 2.  Se confirmă pentru anul școlar 2021-2022  reprezentanții Consiliului Local al Municipiului 
Mediaș ca membrii ai Consiliilor de Administrație, ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat și ai Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în 
mediul școlar conform anexelor nr. 1, 3 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Se confirmă pentru anul școlar 2021-2022 reprezentanții Consiliului Local al Municipiului 
Mediaș ca membri ai Consiliilor de Administrație, ai Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității și ai 
Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar din unitatea de învățământ 
preuniversitar particular autorizat/acreditat din Municipiul Mediaș conform anexelor nr. 2, 4, și 6 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate,Tineret, Sport, 
Turism, Relații Publice și Relații cu ONG, 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 Cultură, Învățământ, Sănătate,Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG, şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 255/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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