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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Medeșan Florin-

Cosmin, în Consiliul Local al municipiului Mediaș 

 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 22 iunie 
2021,  

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 189/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Medeșan Florin-Cosmin, în 
Consiliul Local al municipiului Mediaș, Referatul constatator 11.540/18.06.2021 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. 11.547/ 18.06.2021,   
 - 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. 441, 444 şi 447/22.06.2021, 
 Văzând Ordinul Prefectului județului Sibiu cu nr. 542/02.11.2020 privind constatarea 
îndeplinirii condițiilor legale  de constituire a Consiliului Local al Municipiului Mediaș, și 
Certificatul de deces seria D.10 nr. 680166 înregistrat la Primăria Mediaş sub nr. 
11.540/18.06.2021,   
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 139, art. 152 alin. (8), art. 196 alin. (1) 
lit. ”a”,  art. 200 și art. 204 alin. (2) lit. ”l”, alin. (6), (7) și (10) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 

 
 Art.1. Se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, 
prin deces, a domnului Medeșan Florin-Cosmin,  începând cu data de 15.06.2021 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  
Nr. 189/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea rectificării  bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor 

publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și 
a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 22  iunie 

2020,  
Având în vedere 

 - Referatul de aprobare nr. 190/2021  al proiectului de hotărâre prin care se propune 
aprobarea rectificării  bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și a programului de 
investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021 şi raportul de specialitate 
întocmit de Direcţia Economică  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaş înregistrat sub nr. 11.498/17.06.2021, 
 - 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. 442, 445 şi 448/22.06.2021, 

Văzând HCL nr. 104/2021 privind aprobarea bugetului local a bugetului fondurilor externe 
nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de 
investiții și surse de finanțare pe anul 2021, 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. ”c”, art. 29, art. 48 alin. 
(1), art. 49 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, actualizată,  
    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”, alin. (4) lit. „a”, 
art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1),  art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea  bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului 
Mediaș pe anul 2021, conform anexelor nr. 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă suplimentarea listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții 
publice finanțate integral sau parțial de la bugetul local pe anul 2021, conform anexelor nr. 4, 5 și 
6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă suplimentarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al unităților de 
învățământ preuniversitar de stat, conform anexelor nr. 7 și 8, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică 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,  şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro.  
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 190/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea anexei la HCL nr. 173/2021 privind modificarea și completarea HCL 

nr. 299/2020 
  

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 22 
iunie 2021, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 191/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

modificarea anexei HCL nr. 173/2021 privind modificarea și completarea HCL nr. 299/2020 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. 11.487/17.06.2021, 

- 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. 443, 446 şi 449/22.06.2021, 

Văzând HCL nr. 173/2021 privind modificarea și completarea HCL nr. 299/2020 pentru 
aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ din municipiul Mediaș 
județul Sibiu în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS - COV - 2 
2020” 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 modifică anexa la  HCL nr. 173/2021 privind modificarea și completarea HCL 
nr. 299/2020  și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 2. 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. 3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 
prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei 
Economice, Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate,Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și 
Relații cu ONG - Compartiment Învățământ - Sănătate, echipei de implementare a proiectului prin 
grija Compartimentului Învățământ-Sănătate, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea 
acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 191/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/

