
 

MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                   VIZAT 

                     SECRETAR GENERAL 

                                          Petruţiu Marina - Simona  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea H. C. L. Mediaș nr.7/2021 privind reorganizarea unor 

instituții publice de interes local prin fuziune prin absorbție de către Municipiul Mediaș și 

reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș 

 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25  februarie 

2021, 

Având în vedere: 

            - Referatul de aprobare nr. 74/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

modificarea și completarea H. C. L. Mediaș nr.7/2021 privind reorganizarea unor instituții publice 

de interes local prin fuziune prin absorbție de către Municipiul Mediaș și reorganizarea aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia 

Economică – Compartimentul Resurse Umane - Salarizare  din cadrul Aparatului de specialitate 

al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr.1.392/22.01.2021, modificat prin raportul de 

specialitate nr.3.732/18.02.2021   

 - 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. 110, 139 şi 158/24.02.2021,  

 Văzând HCL nr. 7/2021 privind reorganizarea unor instituții publice de interes local prin 

fuziune prin absorbție de către Municipiul Mediaș și reorganizarea aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Mediaș , 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și 

completările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 1.332/ 2010 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, ale Legii nr. 155/2010 a 

politiei locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, actualizată, art. 38 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 

acte normative şi prorogarea unor termene, art. 233-235, art.244 din Legea nr.287/2009 privind 

Codul civil, art.26 alin.(1) și alin.(2) lit. b) din Legea nr.69/2000 -  educației fizice și sportului cu 

modificările și completările ulterioare 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, 

art. 139, art. 196,  art. 200, art. 370 alin. (2), art. 391, art. 408, art. 409, art. 421, art. 512, art. 518, 

art. 519, art. 539-545, art. 554 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 7/2021 care va avea următorul conținut: 

„Art. 3 

Începând cu data de 01.03.2021 Clubul Sportiv Municipal Mediaș instituție publică de 

interes local  cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș,  se 

organizează la nivel de birou. ” 

Art.2. Clubul Sportiv Municipal organizat la nivel de birou în structura Direcției de 

Sănătate, Învățământ,Cultură, Tineret,Sport,Turism, Relații Publice și Relația cu ONG din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș se desființează. 

 

 

 

 



 

 Art.3. Se aprobă modificarea art. 6 punctul 6 din HCL nr. 7/2021 care va avea următorul 

conținut: 

 „Art. 6 

 6. Se înfiintează Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport,Turism, Relații 

Publice și Relația cu ONG, cu un număr de  1+ 21 posturi  funcții contractuale și următoarea 

structură”: 

 se înființează 1 funcție contractuală de conducere de Director gradul II. 

 Se reorganizează Compartimentul Relații Publice și se redenumește în Compartimentul   

       Comunicare Relații Publice și ONG, cu un număr de 7  posturi funcții contractuale și 

urmatoarea  structură: 

- 1 funcție  contractuală  de administrator, treapta I; 

- se înființează 1 funcție  contractuală  de inspector de specialitate de gradul IA; 

- se înființează 1 funcție  contractuală  de inspector de specialitate de gradul I; 

- se înființează 1 funcție  contractuală  de inspector de specialitate gradul II;  

- se înființează 1 funcție  contractuală  de consilier de gradul IA; 

- se înființează 1 funcție  contractuală  de inspector de specialitate gradul debutant; 

- se înființează 1 funcție contractuală de operator lumini – sunet. 

          Se desființează din structura Compartimentului Relații Publice și ONG următoarele funcții 

publice vacante: 2 funcții publice de inspector clasa I grad profesional principal, 1 funcție publică 

de consilier clasa I grad profesional principal, 1 funcție publică de inspector clasa I grad 

profesional asistent, 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional debutant. 

         Se desființează din structura Compartimentului Relații Publice și ONG următoarele funcții 

publice ocupate:1 funcție publică de execuție de consilier clasa I grad profesional superior, 1 

funcție publică de execuție de inspector clasa I grad profesional principal. 

 Se reorganizează Serviciul Învățământ-Sănătate și se redenumește în Serviciul 

Învățământ, Sănătate, Cultură,Turism  cu un număr de 1+13 posturi și următoarea 

structură: 

- se înființează 1 funcție contractuală de conducere, de Sef Serviciu, gradul II. 

 Se înființează Compartimentul Învătământ-Sănătate cu un număr de 5 posturi  funcții 

contractuale, și următoarea structură: 

- se înființează 1 funcție  contractuală  de inspector de specialitate  gradul IA; 

- se înființează 1 funcție  contractuală  de inspector de specialitate  gradul I; 

- se înființează 1 funcție  contractuală  de inspector de specialitate gradul II; 

- se înființează 1 funcție  contractuală  de muncitor calificat treapta I; 

- se înființează 1 funcție  contractuală  de muncitor calificat treapta I. 

       Se desființează din structura Serviciul Învățământ – Sănătate, Cultură,Turism urmatoarele 

funcții publice vacante: 1 funcție publică de conducere de Șef Serviciu gradul II; 3 funcții publice 

de inspector clasa I grad profesional superior, 1 funcție publică de referent clasa III grad superior,  

1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional asistent. 

       Se desființează din structura Serviciul Învățământ – Sănătate, Cultură,Turism  urmatoarele 

funcții publice ocupate: 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional asistent, 1 funcție 

publică de inspector clasa I grad profesional superior, 1 funcție publică de inspector clasa I grad 

profesional principal, 1 funcție publică de referent de specialitate, clasa II grad profesional 

superior, 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional principal. 

 Se înființează la nivel de compartiment Biblioteca Municipală Mediaș cu un număr de 

2 posturi funcții contractuale și următoarea structură: 

- se înființează  1 funcție contractuală de bibliotecar gradul IA; 

- se înființează 1 funcție contractuală de bibliotecar  treapta IA. 

 Se înființează la nivel de compartiment Muzeul Municipal Mediaș  cu un număr de 4 

posturi funcții contractuale și următoarea structură: 

- se  înființează 1 funcție contractuală de casier; 

- se înființează 1 funcție contractuală de muzeograf gradul IA; 

- se înființează 1 funcție contractuală de biolog gradul I; 

- se înființează 1 funcție contractuală de conservator gradul IA. 



 

 

 Se înființează Compartimentul Gestionare Proiecte, Informare și Promovare Turistică 

cu un număr de 2 posturi funcții contractuale și următoarea structură: 

- se înființează 1 funcție contractuală de inspector de specialitate gradul IA;  

- se înființează 1 funcție contractuală de inspector de specialitate gradul II. 

 Art.4. Se aprobă modificarea art. 6 punctul 9 din HCL nr. 7/2021 care va avea următorul 

conținut: 

 Art. 6.  

 9. Se reorganizează Direcția Economică cu un număr de 1+47  posturi și următoarea 

structură”: 

 1 funcție publică de conducere de Director executiv, gradul II; 

 Compartimentul Resurse Umane - Salarizare se reorganizează cu un număr de 5 

posturi și următoarea structură: 

- 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior; 

- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional asistent; 

- 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior; 

- se înființează 1 funcție consilier clasa I grad profesional superior; 

- se înființează 1 funcție contractuală de inspector de specialitate grad IA. 

 Compartimentul Informatică se redenumește în Compartimentul Informatizare și se 

reorganizează cu un număr de 2 posturi funcții publice și următoarea structură: 

- 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior; 

- 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior. 

    Se desființează din structura Compartimentului Informatizare următoarele  funcții publice  

vacante:  

     1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional asistent, 1 funcție publică de inspector 

clasa I grad profesional debutant. 

    Se desființează din structura Compartimentului Informatizare următoarea funcție publică 

ocupată,  

1 funcție publică  de inspector  clasa I  grad profesional principal. 

 Compartimentul Autorizare Activități Comerciale și Susținerea Înființării 

Intreprinderilor Mici și Mijlocii se reorganizează cu un număr de 2 posturi funcții 

publice și următoarea structură: 

- 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior; 

- 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior. 

    Se desființează din structura Compartimentului Autorizare Activități Comerciale și Susținerea 

Înființării Intreprinderilor Mici și Mijlocii, 1 funcție publică vacantă de referent clasa III grad 

profesional superior. 

    Serviciul Buget Contabilitate se redenumește în Serviciul Gestiune Financiară și se 

reorganizează cu un număr de 1+ 12 posturi și următoarea structură: 

- 1 funcție publică de conducere de Șef serviciu, gradul II; 

 Compartimentul Buget se reorganizează cu un număr de 4 posturi  funcții 

publice și următoarea structură: 

- 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior; 

- 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior; 

- 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional principal. 

     Se desființează din structura Compartimentului Buget următoarele  funcții publice  vacante:  

1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior, 1 funcție publică de inspector clasa 

I grad profesional asistent.  

 Compartimentul Contabilitate se reorganizează cu un număr de 8 posturi și 

următoarea structură: 

- 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior; 

- 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior; 

- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional principal; 



 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înființează 1 funcție contractuală de inspector de specialitate grad IA; 

- se înființează 1 funcție contractuală de inspector de specialitate grad II. 

Se desființează din structura Compartimentului Contabilitate următoarele  funcții publice  vacante: 

1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior, 1 funcție publică de consilier clasa 

I grad profesional principal. 

 Se înființează Serviciul Fiscal Local  cu un număr de 1+ 24  posturi funcții publice și 

următoarea structură: 

- se înființează 1 funcție publică de conducere de Șef serviciu, gradul II; 

 Se înființează Compartimentul Impuneri Impozite și Taxe cu un număr de 11 posturi 

funcții publice și următoarea structură: 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de referent clasa III grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de referent clasa III grad profesional principal. 

 Se înființează Compartimentul  Colectare și Executare Creanțe Fiscale cu un număr de 

13 posturi și următoarea structură: 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 

- se înfiițează 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional asistent. 

 Art.5. Se aprobă modificarea art. 6 punctul 10 din HCL nr. 7/2021 care va avea următorul 

conținut: 

 „Art. 6 

 10.Compartimentul Autorizarea Construcțiilor din cadrul Direcției Dezvoltare Urbană se  

redenumește Compartimentul Autorizare și Disciplina în Construcții ” 

 Art.6. Se aprobă modificarea art. 6 punctul 5 din HCL nr. 7/2021 care va avea următorul 

conținut: 

,, Se înfințează Serviciul Poliția Locală cu număr de  1+27 posturi și următoarea 

structură”: 

 se înființează 1 funcție publică de conducere de Șef serviciu,  gradul  II; 

 se înființează Compartimentul Circulație Rutieră cu număr de 6 posturi și 

următoarea structură: 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa I grad profesional superior; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa I grad profesional superior; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa III grad profesional superior; 



 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa III grad profesional superior; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa I grad profesional principal; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa III grad profesional superior. 

 Se înființează Compartimentul Ordine Publică, Dispecerat și Baza de Date, 

Control Activități  cu număr de 21 posturi și următoarea structură: 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa III grad profesional superior; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa I grad profesional superior; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa I grad profesional principal; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa III grad profesional asistent; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa I grad profesional principal; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa I grad profesional principal; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa I grad profesional principal; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa I grad profesional asistent; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa I grad profesional superior; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa III grad profesional superior; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa III grad profesional superior; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa III grad profesional asistent; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa III grad profesional superior; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa I grad profesional superior; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa III grad profesional superior; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa III  grad profesional superior; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa I grad profesional principal; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa I grad profesional asistent; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa I grad profesional principal; 

- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa I grad profesional superior; 

- 1 funcție contractuală  inspector grad profesional IA. 

Art.7.  Începând cu data 01.03.2021, se aprobă în mod corespunzător organigrama și statul 

de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, conform anexelor 

nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

La art.7 din HCL nr. 7/2021 se introduc trei alineate cu următorul conținut: 

 alin. (1^1) Clubul Sportiv Municipal Mediaș instituție publică  cu personalitate 

juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș se 

reorganizează în structură la nivel de birou, cu un număr de  1+9 posturi funcții 

contractuale : 

- se desființează funcția contractuală de conducere de director gradul II; 

- se înființează 1 funcție contractuală de conducere de șef birou gradul II; 

- 1 funcție contractuală de inspector de specialitate gradul IA; 

- 1 funcție contractuală de inspector de specialitate gradul IA; 

- 1 funcție contractuală de inspector de specialitate gradul I; 

- 1 funcție contractuală de inspector de specialitate gradul IA; 

- 1 funcție contractuală de referent treapta IA; 

- 1 funcție contractuală de administrator treapta I; 

- 1 funcție contractuală de muncitor calificat treapta I; 

- 1 funcție contractuală de muncitor calificat treapta I; 

- 1 funcție contractuală de magaziner treapta I. 

Se desființează din structura Clubului Sportiv Municipal Mediaș următoarele posturi 

funcții contractuale vacante: 1 funcție contractuală de șef serviciu gradul II, 1 funcție contractuală 

de inspector de specialitate gradul II; 1 funcție contractuală de referent de specialitate gradul II, 4 

funcții contractuale de referent treapta I, 1 funcție contractuală de referent de specialitate gradul 

IA, 1 funcție contractuală de consilier juridic gradul IA, 1 funcție contractuală de referent de 

specialitate gradul I,   

1 funcție contractuală de referent treapta IA,1 funcție contractuală de referent treapta II,1 

funcție contractuală de inspector de specialitate gradul I. 



 

 alin. (1^2) începând cu data de  01.03.2021 se aprobă în mod corespunzător 

organigrama și statul de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Mediaș, 

conform anexei nr.3 și nr.4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 alin. (1^3) începând cu data de  01.03.2021 se aprobă Regulamentul de 

Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Mediaș, conform 

anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.8. Se aprobă modificarea art. 8 alin. (1) din HCL nr. 7/2021 care va avea următorul 

conținut: 

„Art. 8  

(1) Personalul din cadrul instituțiilor publice de interes local care în urma reorganizării 

fuzionează prin absorbție, respectiv Direcția Fiscală Locală, Direcția Municipală pentru Cultură, 

Sport, Turism și Tineret , Direcția de Administrare a Domeniului Public, Direcția Poliția Locală, 

se preia  și se încadrează, în condițiile legii, pe noile funcții  în limita numărului de posturi aprobate 

conform organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Mediaș, în termen de maximum 60 de zile de la data de 01.03.2021, cu respectarea regimului 

juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții. ” 

      Art.9. Primarul Municipiului Mediaş prin Direcția Fiscală Locală, Direcția Municipală 

pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret, Clubul Sportiv Municipal Mediaș, Direcția de 

Administrare a Domeniului Public, Direcția Poliția Locală, Direcţia Economică - Compartimentul 

Resurse Umane-Salarizare, din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie. 

 Art.10. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 

prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei 

Economice, Compartimentului Resurse Umane-Salarizare, Direcției Fiscale Locale, Direcției 

Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret, Clubului Sportiv Municipal Mediaș, Direcției 

de Administrare a Domeniului Public, Direcției Poliția Locală, Serviciului Învățământ Sănătate, 

Direcției Arhitect Șef şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de 

internet www.primariamedias.ro. 

 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 

Nr. 74/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                           VIZAT 

                 SECRETAR GENERAL 

                                     Petruţiu Marina - Simona      

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la 

data de 31.12.2020 

 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25  

februarie 2021,   

Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 46/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data de 31.12.2020 şi 

raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul Aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 3.470/15.02.2021, 

 - 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. 111, 140  şi 159/24.02.2021, 

 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) şi alin. (4) 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.200, din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă bilanţul contabil la data de 31.12.2020, conform anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.  Se aprobă situaţiile financiare la data de 31.12.2020, conform anexelor nr. 

2–14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă conturile anuale de execuţie la data de 31.12.2020, conform 

anexelor nr. 15-27, 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. 46/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere 

 

  Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2021,  

 Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 53/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune repartizarea unor 

locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere şi raportul de specialitate întocmit de 

Direcţia Patrimoniu  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub 

nr. 3.465/15.02.2021,    

- avizul comisiei de specialitate nr. 2 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 3 de pe Ordinea 

de Zi, înregistrat sub nr. 141/24.02.2021, 

 Având în vedere procesul-verbal al Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Mediaş 

3.828/19.02.2021. 

 Văzând HCL nr. 50/2020 privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2020 cu solicitanții 

care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea 

închirierii proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș, 

 În conformitate cu prevederile HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 

Locuinte, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea 

Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului 3519/2020 pentru 

stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2020,  în vederea vânzării locuințelor pentru 

tineri, HG. nr. 4/2021  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,  

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 alin. (1) lit. „a”  şi 

art. 200  din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

Art.1. (1) Se aprobă repartizarea garsonierei  ANL situată pe str. Sinaia nr.4 bl.3 sc.B ap.16 

compusă din: cameră, bucătărie, baie, cămara, hol, debara  și balcon, înscrisă în CF Mediaș nr. 104104-C1-

U16,  nr.cad.104104-C1-U16 cu cote indivize de 381/10000 din  spații comune: 2 casa scării, 2 holuri, 2 

centrale termice, 2 uscătorii, și din teren în suprafață de 461 mp înscris în CF Mediaș nr. 104104 nr. 

cad.104104, domnișoarei Tînpean Andra Elena domiciliată în localitatea Ernea  str. Principală  nr.64, aflată 

pe poziția nr.27 cu 41 puncte în Anexa nr.1 la HCL.50/2020 privind aprobarea  Listei finală de priorități  

pe anul 2020 a solicitanților care au acces la  locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională 

pentru Locuințe in  vederea  închirierii, proprietate privata a  Statului Român si aflate in administrarea 

Consiliului Local Mediaș , pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii,– Capitolul I – 

Garsoniere.  

(2) Termenul de închiriere este  de 5 ani,  începând cu data de 01.03.2021. 

(3) Chiria este stabilită în conformitate cu prevederile legii, pentru persoanele cu vârsta sub 35 de 

ani, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Chiria se va recalcula la 

împlinirea vârstei de 35 a chiriașului și se va actualiza anual, în conformitate cu prevederile legii. 

 

 

 



 

 

Art.2. (1) Se aprobă repartizarea garsonierei  ANL situată pe str. Predeal nr.2 bl.9 sc.A ap.8 

compusă din: cameră, bucătărie, baie, cămara, hol, debara  și balcon, înscrisă în CF Mediaș nr. 112386-C1-

U8,  nr.cad. 112386-C1-U8 cu cote indivize de 311/10000 din  spații comune: hol scară, windfang, cameră 

centrală termică, uscătorie, subsol tehnic, pereți despărțitori, planșee, fundații, branșamente rețele edilitare, 

și din teren în suprafață de 461 mp înscris în CF Mediaș nr. 112386 nr. cad.112386, domnului Ozsvath 

Laurențiu Emilian domiciliat în Mediaș  str. Bucegi  nr.51, aflat pe poziția nr.28 cu 41 puncte în Anexa 

nr.1 la HCL.50/2020 privind aprobarea  Listei finală de priorități  pe anul 2020 a solicitanților care au acces 

la  locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe in  vederea  închirierii, 

proprietate privata a  Statului Român si aflate in administrarea Consiliului Local Mediaș, pentru 

repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii,– Capitolul I – Garsoniere.  

(2) Termenul de închiriere este  de 5 ani,  începând cu data de 01.03.2021. 

(3) Chiria este stabilită în conformitate cu prevederile legii, pentru persoanele cu vârsta sub 35 de 

ani, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Chiria se va recalcula la 

împlinirea vârstei de 35 a chiriașului și se va actualiza anual, în conformitate cu prevederile legii. 

Art.3. Primarul municipiului Mediaș, prin Direcția Patrimoniu din subordinea sa, va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în 

materie. 

Art.4. Secretarul general al municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei 

hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, 

Direcției Patrimoniu, beneficiarilor prin grija Direcției Patrimoniu, și se aduce la cunoștință publică prin 

publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman 

Nr. 53/2021 

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru locuințele ANL  situate în Mediaş care 

expiră la data de 01.03.2021 

 

  Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2021,  

 Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 44/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune prelungirea unor 

contracte de închiriere pentru locuințele ANL  situate în Mediaş care expiră la data de 01.03.2021 şi raportul 

de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 2.290/04.02.2020,    

- avizul comisiei de specialitate nr. 2 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 4 de pe Ordinea 

de Zi, înregistrate sub nr. 142/24.02.2021, 

 Având în vedere procesul-verbal al Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Mediaş 

3.828/19.02.2021,  

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea 

Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 

152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare,  

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 alin. (1) lit. „a”  şi 

art. 200  din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă prelungirea  duratei contractului de închiriere nr.4/2016 pentru titularul 

contractului, domnul Duma Ioan, pe o perioadă de 1 an,  începând cu data de 01.03.2021, pentru garsoniera   

ANL situată în Mediaș  pe str. Predeal nr.2 bl.9 sc.B ap.28, compusă din: cameră, bucătărie, baie, cămara, 

hol și balcon, identificată în CF nr.112386-C1-U28 Mediaș nr.cad.112386-C1-U28 cu cote indivize 

comune de 311/10000 din pereți despărțitori, planșee, fundații, branșamente rețele edilitare, hol scară, 

windfang, spațiu depozitare, cameră centrală termică, uscătorie, subsol tehnic, și din teren de 700 mp  

înscris în CF Mediaș nr. 112386 nr.top.112386. 

Art.2. Se aprobă prelungirea  duratei contractului de închiriere nr.5/2016 pentru titularul 

contractului, domnul Otvos Marin, pe o perioadă de 1 an,  începând cu data de 01.03.2021 pentru garsoniera   

ANL situată în Mediaș  pe str. Sinaia nr. 4 bl. 3 sc. B ap.12, compusă din: cameră, bucătărie, baie, cămara, 

hol, debara și   balcon, identificată în CF nr.104104–C1-U12 Mediaș nr. cad 104104–C1-U12, cu cote 

indivize comune de 391/10000 din alte spații comune  (2 casa scării, 2 holuri, 2 uscătorii, 2 centrale termice) 

și din teren de 461 mp înscris în CF nr.104104 Mediaș, nr. cad. 104104. 

Art.3. Se aprobă prelungirea  duratei contractului de închiriere nr.189/2013 pentru titularul 

contractului, domnul Sebestyen Andrei Marian, pe o perioadă de 1 an,  începând cu data de 01.03.2021 

pentru garsoniera   ANL situată în Mediaș pe str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap.20, compusă din: cameră, 

bucătărie, baie, cămara, hol și debara, identificată în CF nr.104105–C1-U20 Mediaș nr. cad 104105–C1-

U20, cu cote indivize comune de 392/10000 din alte spații comune  (2 casa scării, 2 holuri, 2 uscătorii, 2 

centrale termice) și din teren de 461 mp înscris în CF nr.104105 Mediaș, nr. cad. 104105. 

Art.4. 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.5. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 

hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 

Direcţiei Patrimoniu, beneficiarilor prin grija Direcției Patrimoniu şi se aduce la cunoştinţă publică prin 

publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman 

Nr. 44/2021 

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/


 

 

MUNICIPIUL MEDIAŞ                                                                

                                  VIZAT 

                       SECRETAR GENERAL  

                                                                    Petruţiu Marina - Simona  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind prelungirea contractului de administrare nr. 68/2011 încheiat între Municipiul 

Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 

2021,  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 45/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

prelungirea contractului de administrare nr. 68/2011 încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția 

de Asistență Socială Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 2.294/04.02.2021,   

- 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. 112 şi 160/24.02.2021, 

Văzând adresa nr. 593/03.02.2021 a Direcției de Asistență Socială Mediaș, înregistrată la 

Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 2.189/03.02.2021, 

În conformitate cu prevederile art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, ale Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, 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. „c”, art. 139, art. 196, 

art. 200, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. (1) Se aprobă prelungirea duratei contractului de administrare nr.68/2011 încheiat 

între Municipiul Mediaş și Direcția de Asistență Socială Mediaș,  pentru o perioadă de 5 ani, 

începând cu data de 01.03.2021,  pentru imobilul aparținând domeniului public al Municipiului 

Mediaș, „Complex de locuințe sociale”, situat administrativ pe str. Luncii nr. 1, bl. 1 ap. 2, 

identificat în CF nr. 106549-C1-U2, cad: 106549-C1-U2 cu cote părți comune de 411/721 din 

fundații, casa scării 1 acces în bloc, casa scării 2 acces în bloc, ziduri despărțitoare, acoperișul, 

racordurile de apă canal și cota de 15/23 din terenul aferent construcției  în suprafaţă de 1610 mp., 

înscris în CF nr. 106549 Mediaş cad: 106549. 

(2) Blocul este compus din 33 de locuințe sociale situate la etajul 2, 3 și mansardă, din 

care: 21 apartamente cu două camere (living – bucătărie, dormitor și baie), 12 garsoniere (living 

– bucătărie, baie), centrală termică cu spațiul aferent situată la parterul blocului, casa scărilor de 

acces la locuințele sociale, împrejmuire, finisaje interioare: pardoseli din parchet laminat în living 

și dormitoare, gresie și faianță la bucătărie și baie, zugrăveli lavabile, tâmplărie PVC cu geamuri 

termopan, încălzire centrală pe gaz, uși metalice la intrare în apartamente, cu valoare de inventar 

a construcției de 6.822.726,89 lei și valoarea de inventar a terenului  de 163.342,55 lei. 

Art.2. 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.3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 

prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei 

Economice, Direcţiei Patrimoniu, Direcției de Asistență Socială Mediaș, şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 

Nr. 45/2021  

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 valorii obiectivului de investiție ”Amenajare sens giratoriu Șoseaua Sibiului 

ieșire izvor (proiectare și execuție)” 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2021,  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 49/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea 

valorii obiectivului de investiție ”Amenajare sens giratoriu Șoseaua Sibiului ieșire izvor (proiectare și 

execuție)” şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu din cadrul Aparatului de specialitate 

al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1.415/11.02.2021,   

- 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. 113 şi 161/24.02.2021, 

Văzând HCL nr. 6/2020 privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a unor 

obiective de investiții finalizate în municipiul Mediaș și adresa nr. 1.415/22.01.2021 a Direcției Tehnice, 

 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, 

art. 290  din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă modificarea valorii de investiție a obiectivului de investiție ”Amenajare sens 

giratoriu Șoseaua Sibiului ieșire izvor (proiectare și execuție)”, aflat în domeniul public al municipiului 

Mediaș, în baza HCL Mediaș nr.6/2020 – ”privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a 

unor obiective de investiții finalizate în Municipiul Mediaș”, în sensul diminuării cu suma de 17.224,46 lei 

(cu TVA), rezultând valoarea investiției totală de 1.372.405,13 lei (cu TVA). 

Art.2. Se aprobă modificarea art.1 litera „a” la HCL Mediaș nr.6/2020 – ”privind includerea în 

domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate în Municipiul Mediaș”, în 

sensul celor precizate la art.1, după cum urmează: 

”a.”Amenajare sens giratoriu Șoseaua Sibiului ieșire izvor (proiectare și execuție)”, cu  procesul 

verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.19371/19.12.2019 cu valoarea investiției totală de 

1.372.405,13 lei (cu TVA): 

 1-sens giratoriu: sistem rutier asfalt S = 2214,50 mp (1.240.972,96 lei), trotuar pavaj   S = 249,75 

mp (36.468,90 lei) cu valoarea de 1.277.441,86 lei (cu TVA);  

 2-zonă verde S = 503,04 mp cu valoarea de 16.575,83 lei (cu TVA); 

 3-rigolă pluvială S = 237,40 mp, L = 134 m cu valoarea de 78.387,44 lei (cu TVA).” 

Art.3. Se aprobă modificarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a 

Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 16621/2007, 

încheiat între operatorul SC Apa Târnavei Mari SA Mediaş şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – 

APA TÂRNAVEI MARI Mediaş pe seama şi în numele Muncipiului Mediaş, pentru bunul precizat la art. 

2 lit. „a” pct. 3. 

Art.4. 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.5. 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.6. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 

hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 

Direcţiei Patrimoniu, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 

www.primariamedias.ro. 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 

Nr. 49/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/
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                                          VIZAT 
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                                                                             Petruţiu Marina - Simona  

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a obiectivului de investiție 

”Reabilitare străzi municipiul Mediaș, cartier Moșnei străzile Ulmului, Șerpuită, Piatra Craiului” 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2021,  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 48/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune includerea în 

domeniul public al municipiului Mediaş a obiectivului de investiție ”Reabilitare străzi municipiul Mediaș, 

cartier Moșnei străzile Ulmului, Șerpuită, Piatra Craiului” şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia 

Patrimoniu din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 

889/11.02.2021,   

- 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. 114 şi 162/24.02.2021, 

Văzând adresa nr. 889/18.01.2021 a Direcției Tehnice prin care se comunică finalizarea 

obiectivului de investiție ”Reabilitare străzi municipiul Mediaș, cartier Moșnei străzile Ulmului, Șerpuită, 

Piatra Craiului”, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.835/ 15.01.2021 și autorizația de 

construire nr.136/ 03.12.2020, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 

 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, 

art. 286 alin. (4), art. 290  din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a obiectivului de investiție 

”Reabilitare străzi municipiul Mediaș, cartier Moșnei străzile Ulmului, Șerpuită, Piatra Craiului”, conform  

procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.835/15.01.2021 și a autorizației de construire 

nr.136/03.12.2020, cu valoarea investiției totală de 3.997.552,50 lei (cu TVA), respectiv a bunurilor 

realizate în urma finalizării obiectivului de investiție, înscrise în anexa nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea și completarea Listei Bunurilor de retur - anexă ce face parte 

integrantă a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 

16621/2007, încheiat între operatorul SC Apa Târnavei Mari SA Mediaş şi Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară – APA TÂRNAVEI MARI  Mediaş pe seama şi în numele Muncipiului Mediaş, cu 

bunurile de natura rețelelor de distribuție apă și canalizare menajeră și pluvială, înscrise în anexa nr.2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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.4. 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.5. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 

hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 

Direcţiei Patrimoniu, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 

www.primariamedias.ro. 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 

Nr. 48/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                  VIZAT 

                     SECRETAR GENERAL 

                                            Petruţiu Marina – Simona 

  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase pe picior către agenți economici 

și a masei lemnoase fasonate către populație, material lemnos provenit din tăieri de 

produse accidentale în anul 2021, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului 

Mediaș 

 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 

2021,  

 Având în vedere: 

    - Referatul de aprobare nr. 47/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase pe picior către agenți economici și a masei 

lemnoase fasonate către populație, material lemnos provenit din tăieri de produse accidentale în 

anul 2021, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Mediaș şi raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Patrimoniu – Serviciul Cadastru, Topometrie, Administrare Terenuri Agricole 

și Forestiere din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului municipiului Mediaş înregistrat 

sub nr. 3.469/15.02.2021,   

 - 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. 115 şi 163/24.02.2021, 

 Având în vedere adresa nr. 6.195/07.12.2020 a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, 

Direcţia Silvică Sibiu, Ocolul Silvic Mediaş,  înregistrată la Primăria Mediaş sub nr. 

16.803/09.12.2020, 

 În conformitate cu prevederile art. 59 din  Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, 

republicat, HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase 

din fondul forestier proprietate publică, Decizia nr. 706/19.10.2020 a Directorului general al 

Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA,  

 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”, alin. (4), art. 139, 

art. 196,  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă prețurile de referință pentru masa lemnoasă pe picior pe specii/grupe de 

specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, conform Deciziei nr. 

706/19.10.2020 cu anexele nr. 1-5 a Directorului general al Regiei Naționale a Pădurilor – 

ROMSILVA, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu referire numai la produsele 

accidentale I și II. 

Art. 2. Se împuternicește Direcția Silvică Sibiu, prin Comitetul Director, să aprobe tipul 

licitațiilor organizate în cursul anului 2021, pentru valorificarea masei lemnoase provenite din 

fondul forestier proprietate publică a Municipiului Mediaș - produse accidentale I și II: prezentarea 

ofertelor în plic închis și sigilat, licitație cu strigare sau licitație mixtă. 

Art. 3. Se împuternicește administratorul, Direcția Silvică Sibiu, prin Comitetul Director 

al Direcției Silvice Sibiu, să aprobe prețurile de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior 

provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Mediaș care urmează să facă 

obiectul licitațiilor organizate de către Direcția Silvică Sibiu în anul 2021.  

 

 

 



 

  

 

 

Art.4. Se aprobă lista preţurilor care fac obiectul vânzării directe a lemnului fasonat la 

drum, pentru produse accidentale II, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre (anexa nr. 7 la Decizia nr. 706/19.10.2020 a Directorului general al Regiei Naționale a 

Pădurilor – ROMSILVA). 

 Art.5. Se aprobă lista preţurilor care fac obiectul vânzării directe a lemnului fasonat la 

cioată, pentru produse accidentale II, conform anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre (anexa nr. 8 la Decizia nr. 706/19.10.2020 a Directorului general al Regiei Naționale a 

Pădurilor – ROMSILVA). 

Art. 6. Se împuternicește administratorul, Direcția Silvică Sibiu, prin Ocolul Silvic 

Mediaș, să stabilească nivelul tarifelor pentru prestări servicii de exploatări forestiere în scopul 

exploatării masei lemnoase cu operatori economici atestați sau prin regie proprie de către Ocolul 

Silvic Mediaș. 

Art.7. 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.8. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 

prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei 

Economice, Direcţiei Patrimoniu,  Serviciului Cadastru, Topometrie, Administrare Terenuri 

Agricole și Forestiere, Ocolului Silvic Mediaş, Direcţiei Silvice Sibiu  şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.  

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 47/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ                                                                 

                                    VIZAT 

                        SECRETAR GENERAL 

                                                        Petruţiu Marina - Simona  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea vânzării unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2021,  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 50/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 

vânzării unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995 şi raportul de specialitate întocmit 

de Direcţia Patrimoniu din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat 

sub nr. 2.673/09.02.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 9 de 

pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 116, 143 şi 164/24.02.2021, 

- HCL nr. 41/2019 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea imobilelor cu destinația de 

locuințe trecute în proprietatea statului în condițiile Legii nr.112/1995, 

Văzând procesele verbale ale Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru analizarea solicitărilor 

de cumpărare a imobilelor – locuințe, în baza Legii nr. 112/1995, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor 

imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, ale HG nr. 20/1996 pentru stabilirea 

Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor 

imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, 

 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 din OUG 

nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă rapoartele de evaluare și a suplimentelor la rapoartele de evaluare nr. 

10/19.01.2021, nr. 11/20.01.2021, nr. 9/19.10.2020, nr. 12/27.01.2021, nr. 6/24.09.2020, întocmite de către 

evaluator autorizat ANEVAR PFA ing. Seicean Gheorghe, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se abrogă pozițiile nr. 596, nr. 56, nr. 691, nr. 106 și nr. 306 din Anexa nr. 3 „locuințe” din 

Lista de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș”. 

Art.3. Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Mediaș aprobat prin HCL 

nr. 157/2001 – anexa 3 „locuințe”, se va actualiza în mod corespunzător, conform legislației în vigoare.  

Art.4. Se aprobă vânzarea, conform Legii nr. 112/1995 și a normelor metodologice de aplicare a 

acesteia a imobilelor, prețul de vânzare  și persoanele beneficiare, conform anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, să semneze, 

în calitate de reprezentant legal al Municipiului Mediaș, contractele de vânzare-cumpărare în formă 

autentică la Biroul Notarului Public. 

(2) Cheltuielile pentru încheierea contractului de vânzare-cunpărare sunt în sarcina cumpărătorilor. 

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, beneficiarilor prin Direcția Patrimoniu şi se aduce la cunoştinţă publică prin 

publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 

Nr. 50/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/


 

MUNICIPIUL MEDIAŞ                                                                

                                            VIZAT 

                               SECRETAR GENERAL 

                                                  Petruţiu Marina - Simona  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind atribuirea gratuită a unor suprafeţe de teren în vederea amplasării unor vetre de 

stupină 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 

2021,  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 51/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

atribuirea gratuită a unor suprafeţe de teren în vederea amplasării unor vetre de stupină şi raportul 

de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 3.468/15.02.2021,   

- 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. 117  şi 165/24.02.2021, 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 383/2013 – legea 

apiculturii, 

 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 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 50 mp, domnului 

Agrădinăriței Toadere Constantin, pentru vatra de stupină cu 10 stupi, parte din terenul situat în 

Municipiul Mediaș str. Iuliu Maniu, identificat sub nr. cadastral 1851/1/3, OP nr. 54/2004, 

categoria de folosință arabil, proprietatea Municipiului Mediaș, pe durata de 5 ani cu posibilitate 

de prelungire conform legii. 

Art.2. Se aprobă încheierea unui contract de comodat pentru suprafața de 50 mp, între 

Municipiul Mediaș și domnul Agrădinăriței Toadere Constantin domiciliat în Municipiul Mediaș 

str. Milcov nr. 5 bl. 2 sc. C ap. 55, contract care va prevedea condițiile de folosire a acestei 

suprafețe de teren precum și obligațiile părților. 

Art.3. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 280 mp, domnului David 

Cristian, pentru vatra de stupină de 56 stupi, parte din terenul situat în Municipiul Mediaș str. 

Vasile Pârvan nr. 11, identificat în CF Mediaș nr. 110468 sub nr. top. 3549/2/4–3550/2/4–

3551/2/4–3552/1 (CF vechi 4421.II), categoria de folosință arabil, proprietatea Municipiului 

Mediaș, pe durata de 5 ani cu posibilitate de prelungire conform legii. 

Art.4. Se aprobă încheierea unui contract de comodat pentru suprafața de 280 mp, între 

Municipiul Mediaș și domnul David Cristian domiciliat în Municipiul Mediaș str. Vasile Pârvan  

nr. 11, contract care va prevedea condițiile de folosire a acestei suprafețe de teren precum și 

obligațiile părților. 

Art.5. 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.6. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 

prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei 

Economice, Direcţiei Patrimoniu, beneficiarilor prin Direcția Patrimoniu şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 

Nr. 51/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                              VIZAT  

       SECRETAR GENERAL 

                                        Petruţiu Marina - Simona    

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unei cote părți din spațiul în 

care funcționează Cabinetul Medical  Individual Dermato-Venerologie dr. Krizbai Ioan, 

situat în Mediaș, str. Cloșca nr.2 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25  februarie 

2021,  

Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 52/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unei cote părți din spațiul în care 

funcționează Cabinetul Medical  Individual Dermato-Venerologie dr. Krizbai Ioan, situat în 

Mediaș, str. Cloșca nr.2 şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 3.466/15.02.2021, 

 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul 

nr. 11 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 118, 144 şi 166/24.02.2021, 

 Văzând adresa nr. 129/12.01.2021 a Colegiului Medicilor din Sibiu, înregistrată la 

Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 2.281/04.02.2021, 

 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 preemţiune de către Municipiul 

Mediaș prin Consiliul Local Mediaș la cumpărarea unei cote părți din imobilul (construcţie şi teren 

aferent), aflat în proprietatea Cabinetului Medical  Individual Dermato-Venerologie dr. Krizbai 

Ioan, situat în Mediaş str.Cloșca nr.2, identificat în cartea funciară după cum urmează: 

- C.F.Mediaș nr.100095-C1-U25 nr.cadastral 100095-C1-U25 în cotă de 1/1, conform 

încheierii nr.17990/08.12.2009 și teren aferent înscris în CF Mediaș nr.100095 nr.cadastral 

100095 în cotă de 3/400 din 2.412 mp aferent U25; 

- C.F.Mediaș nr.100095-C1-U23 nr.cadastral 100095-C1-U23 în cotă de 1/7 parte conform 

încheierii nr.17994/08.12.2009 și teren aferent înscris în CF Mediaș nr.100095 nr.cadastral 

100095 în cotă de 3/7000 din 2.412 mp aferent U23; 

- C.F.Mediaș nr.100095-C1-U4 nr.cadastral 100095-C1-U4 în cotă de 1/17 parte, conform 

încheierii nr.17992/08.12.2009 și teren aferent înscris în CF Mediaș nr.100095 nr.cadastral 

100095 în cotă de 3/17000 din 2.412 mp aferent U4; 

Art.2. 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.3. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 

Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 

Direcţiei Patrimoniu, beneficiarului prin grija Direcţiei Patrimoniu şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 

Nr. 52/2021  

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 listei de priorități finală pe anul 2021, cu solicitanții care au acces la locuințele 

pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii, proprietatea 

privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș 

 

  Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2021,  

 Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 56/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea listei 

de priorități finală pe anul 2021, cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin 

Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în 

administrarea Consiliului Local Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu din 

cadrul aparatului de specialitate al  Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 3.557/15.02.2021,   

 - avizul comisiilor de specialitate nr.1 și3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 12 de pe 

Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 119 și 167/24.02.2021, 

 Având în vedere procesul-verbal al Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Mediaş nr. 

3.828/19.02.2021, 

 Văzând HCL nr. 377/2018 privind adoptarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluționarea cererilor de locuințe precum și repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii în 

Municipiul Mediaș și HCL nr. 15/2021 privind aprobarea listei preliminare de priorități pe anul 2021 a 

solicitanților rezultată în urma departajării care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția 

Națională pentru Locuințe destinate închirierii proprietatea privată a Statului Român și aflate în 

administrarea Consiliului Local Mediaș, 

 În conformitate cu prevederile art. 15 din HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției 

Naționale pentru Locuinte, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 152/1998 privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 

114/1996 privind locuințele, republicată, 

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată şi actualizată, 129 alin.(2), lit.c, art.139 alin.(3) lit.g, art.196 alin.(1) lit.a, art. 

200, din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

  

Art.1.(1) Se aprobă Lista de priorități finală pe anul 2021 a solicitanților care au acces la locuințele 

pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii, proprietatea privată 

a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș conform anexelor nr. 1 și 2, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Afișarea listei prevăzută la alin. (1) va fi făcută, după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei 

Municipiului Mediaș și pe site-ul autorității publice locale www.primariamedias.ro. 

Art.2. 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.3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 

hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 

Direcţiei Patrimoniu, beneficiarilor prin grija Direcției Patrimoniu, şi se aduce la cunoştinţă publică prin 

publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 56/2021 

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș a unor 

imobile– terenuri, situate în intravilanul Municipiului Mediaș 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 

februarie 2021,  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 60/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș, a unor imobile– terenuri, 

situate în intravilanul Municipiului Mediaș  şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia 

Patrimoniu  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş 

înregistrat sub nr. 3.558/15.02.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul 

nr. 13 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 120 şi 168/24.02.2021, 

În conformitate cu  prevederile art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, 

 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. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul 

administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaş a 

terenurilor situate în intravilanul municipiului Mediaș, înscrise în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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 legislației în vigoare. 

Art.3. 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.4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 

prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, 

Direcţiei Economice, Direcţiei Patrimoniu, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea 

acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 

Nr. 60/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pajiști permanente situate în 

municipiul Mediaș, sat Ighișu Nou 

 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25  

februarie  2021,  

 Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 62/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pajiști permanente situate în municipiul 

Mediaș, sat Ighișu Nou şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu  din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 3.680/17.02.2021,   

 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 

14 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 121 şi 169/24.02.2021,  

 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), (2) şi (3), alin. 7.1 şi alin. 7.2  din OUG nr. 

34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, HG nr. 1.064/2013 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, anexa nr. 2 din Ordinul  nr. 

407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti 

aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, 

  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 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

          Art.1.  Se aprobă închirierea prin atribuire directa a suprafetei 3,71 ha, incadrata in 

categoria de folosinta pajisti permanente, situata in Mun. Medias, Sat Ighisu Nou, care face parte 

din lotul nr.217/A, tarlaua 68, nr. cad. 3696(partial),3697(partial),  proprietate privata a Mun. 

Medias, pentru pasunat bovine domnului Bunaciu Gheorghe-Claudiu domiciliat in Medias, Sat 

Ighisu Nou, str. Valea Lacului, nr.102, avand valoarea de inventar 37100 lei, conform planului de 

situatie – anexa nr. 1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă închirierea prin atribuire directa a suprafetei de 2,14 ha, incadrata in 

categoria de folosinta pajisti permanente, situata in Mun. Medias, Sat Ighisu Nou, care face parte 

din lotul nr.217/B, tarlaua 68, nr. cad.3696(partial), 3697, proprietate privata a Mun. Medias, 

pentru pasunat bovine, domnului Buhazi Marius-Vasile domiciliat in Medias, Sat Ighisu Nou, str. 

Valea Lacului, nr.90, avand valoarea de inventar 21400 lei, conform planului de situatie – anexa 

nr. 1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă închirierea prin atribuire directa a suprafetei de 3,37 ha, incadrata in 

categoria de folosinta pajisti permanente, situata in Mun. Medias, Sat Ighisu Nou, care face parte 

din lotul nr.217/C, tarlaua 68, nr. cad.3696,3697, doamnei Stanciu Maria-Daniela,  domiciliata in 

Medias, Sat Ighisu Nou, str. Sondelor nr.6, avand valoarea de inventar 33700 lei, conform planului 

de situatie anexat– anexa nr. 1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 



 

 

 

Art.4.  Se aprobă închirierea prin atribuire directa a suprafetei de 0,65 ha, incadrata in 

categoria de folosinta pajisti permanente, situata in Mun. Medias, Sat Ighisu Nou, care face parte 

din lotul nr.222 tarlaua 68, avand valoarea de inventar 6500 lei, nr. cad.3696(partial), proprietate 

privata a Mun. Medias, pentru pasunat bovine si suprafata de 9,32 ha, incadrata in categoria de 

folosinta pajisti permanente, situata in Mun. Medias, Sat Ighisu Nou, care face parte din lotul 

nr.218 tarlaua 68, nr. cad.3696(partial), 3661(partial),3688, proprietate privata a Mun. Medias, 

pentru pasunat bovine, doamnei Gecasan Sorina, domiciliata in Medias, str. Liliacului nr.28, avand 

valoarea de inventar 93200 lei, conform planului de situatie anexat– anexa nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5.  Se aprobă închirierea Inchirierea prin atribuire directa a suprafetei de 18,02 ha, 

incadrata in categoria de folosinta pajisti permanente, situata in Mun. Medias, Sat Ighisu Nou, care 

face parte din lotul nr.216 tarlaua, nr. cad.3696(partial),,4185,4184, proprietate privata a Mun. 

Medias, pentru pasunat bovine, domnului Stanciu Ioan Cosmin domiciliat in Medias, Sat Ighisu 

Nou, str. Bisericii, nr.47, avand valoarea de inventar 180200 lei, conform planului de situatie 

anexat– anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6.  Perioada de pășunat se stabilește astfel: 15.04-30.10 a fiecărui an, pentru bovine. 

Art.7. Prețul de închiriere este de 264,17 lei /ha/an. 

Art.8.  Se stabilește data achitării prețului chiriei după cum urmează: 

           - 30 % până la data de 30.05 a fiecărui an 

           - 70% până la data de 30.09 a fiecărui an 

Art.9.  Durata de închiriere este de 5 ani începând cu data de 01.03.2021. 

Art.10.  Modul de organizare a pășunatului va fi de pășunat în mod continuu. 

Art.11. Anual prețul chiriei va fi actualizat în funcție de rata inflației, publicată de I.N.S, 

daca rata este pozitiva si prevederile H.C.L. 

Art.12. Se aprobă Contractul cadru de închiriere prin atribuire directă pentru suprafețe de 

pajiști disponibile, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.13. 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.14. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 

hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei 

Economice, Direcţiei Patrimoniu, beneficiarilor prin grija Direcției Patrimoniu, şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 

Nr. 62/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, întocmit de 

către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator al fondului forestier 

proprietate publică a Municipiului Mediaş 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 

februarie 2021,  

Având în vedere: 

   - Referatul de aprobare nr. 63/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, întocmit de către Ocolul Silvic 

Mediaş în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a Municipiului 

Mediaş şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu – Serviciul Cadastru, 

Topometrie, Administrare Terenuri Agricole și Forestiere din cadrul aparatului de 

specialitate al  Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 3.617/16.02.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr.1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul 

nr. 15  de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 122 şi 170/24.02.2021, 

Văzând adresa înaintată de către Ocolul Silvic Mediaş nr. 811/04.02.2021 

înregistrată la Primăria Mediaş sub nr. 2.447/08.02.2021, 

Având în vedere art. (1) – (4) al Contractul de administrare a fondului forestier nr. 

1/2019,  

 În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2)  din Legea nr. 46/2008  – Codul 

silvic, actualizată, ale Legii 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. „c”, 

alin. (4), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 întocmit de către 

Ocolul Silvic Mediaş, în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică 

a Municipiului Mediaş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. 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.3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 

prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, 

Direcţiei Economice, Direcţiei Patrimoniu, Serviciului Cadastru, Topometrie, 

Administrare Terenuri Agricole și Forestiere, Ocolului Silvic Mediaş şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 63/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea, cu rata inflației pentru anul 2020-comunicată de Institutul 

Național de Statistică, a chiriei stabilită potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru 

locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Municipiul Mediaș, 

proprietate a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Mediaș 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2021,  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 64/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune actualizarea, cu 

rata inflației pentru anul 2020-comunicată de Institutul Național de Statistică, a chiriei stabilită potrivit 

prevederilor legale în vigoare, pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate 

în Municipiul Mediaș, proprietate a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu  din cadrul Aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 3.708/17.02.2021,   

- avizul comisiei de specialitate nr. 2 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 16  de pe Ordinea 

de Zi, înregistrat sub nr. 145/24.02.2021, 

 Văzând procesul-verbal al Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Mediaş nr. 

3828/19.02.2021, 

 În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 152/1998 – Legea privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 962/2001 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului nr. 

3.519/2020 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2020,  în vederea vânzării 

locuinţelor pentru tineri, HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată, art. 868 din Legea nr. 278/2009 privind Codul civil, 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată şi actualizată, 129 alin. (2) lit.”c”,  art. 139, art. 196, art.200, din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă actualizarea, cu rata inflației pentru anul 2020-comunicată de Institutul Național 

de Statistică, a chiriei stabilită potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru locuințele construite prin 

Agenția Națională pentru Locuințe situate în Municipiul Mediaș, proprietate a Statului Român, aflate în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art.2. 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.3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 

hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 

Direcţiei Patrimoniu, beneficiarilor prin grija Direcției Patrimoniu, şi se aduce la cunoştinţă publică prin 

publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş  

Nr. 64/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

 

http://www.primariamedias.ro/


 

MUNICIPIUL MEDIAŞ                                                          

                                VIZAT 

                     SECRETAR GENERAL 

                                                   Petruţiu Marina - Simona  

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui 

bun imobil situat în Mediaș str. George Topârceanu nr. 14 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 

2021,  

Având în vedere: 

   - Referatul de aprobare nr. 65/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil situat în 

Mediaș str. George Topârceanu nr. 14 şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu 

din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 

3.724/18.02.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 

17  de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 123 , 146 şi 171/24.02.2021, 

Văzând adresa Asociației Phoenix Speranța Mediaș, înregistrată la Primăria Mediaş sub 

nr. 3.724/18.02.2021, 

 În conformitate cu prevederile art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) și art. 889 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil, 

 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. 198,  art. 200, art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 Art.1. (1)Se aprobă acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra 

unui bun imobil nr. 181/17.02.2021 autentificată de Biroul Notarilor Publici Asociați Cristea, 

Societatea Profesională Notarială,  Mediaș, a Asociației Phoenix Speranța Mediaș, în favoarea  

Municipiului Mediaș, asupra imobilelor, situate în Mediaș str. George Topârceanu nr. 14, 

identificate după cum urmează: 

-  Unitate Individuală Apartament nr. 2 (construcții) înscris în CF nr. 115531-C1-U2 

Mediaș nr. cadastral 115531-C1-U2 – Centru de zi de integrare socio-profesională pentru tineri cu 

dizabilități, cu suprafața utilă de 1097,60 mp compus din: Subsol: 2 camere uscare, o magazie, 1 

hol, 2 depozite materie primă, 2 magazii produse finite, 1 atelier ambalare, 1 atelier producție; 

Parter: 2 birouri, 1 vestiar, 5 grupuri sanitare, 2 magazii, 2 windfang-uri, 2 recepții, o cancelarie, 

2 săli gimnastică, 1 sală de activități, 1baie, 1 cabinet terapie, 1 magazie alimente, 1 cameră 

zarzavat, 1 bucătărie, 1 oficiu, 5 holuri, 1 cameră tehnică, 1 sală de mese, 1 cameră confecționare 

ambalaje, 1 depozit ambalaje, 2 ateliere, 2 terase, 2 casa scărilor, 1 scară acces; Etaj: 7 birouri, 3 

holuri, 6 grupuri sanitare, 5 săli de activități, 1 sală de ședințe, 1 cabinet medical, 1 oficiu, 1 vestiar, 

4 ateliere, 2 magazii, cu părți indivize comune de 7999/10000 din spațiile de folosință comune: 

împrejmuirea, branșamentele edilitare, fundația, acoperiș tip șarpantă, ziduri despărțitoare între 

apartamente, planșeele și cota indiviză de 2670/3338 părți din teren aferent curți construcții în 

suprafață de 2011 mp, înscris în CF nr. 115531 Mediaș nr. cadastral 115531, grevat de drept de 

servitute cu titlu gratuit de trecere parțială, asupra imobilului A1, ca fond servant, pe o suprafață 

de 183 mp determinată de punctele A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, în favoarea imobilului cu nr. 

cadastral 1306, nr. top 3828/1/4/1/1/1/2/2 înscris în CF nr. 108201 Mediaș ca fond dominant și  



 

 

- Teren aferent cu categoria de folosință curți construcții în suprafață de 264 mp, 

împrejmuit parțial, înscris în CF nr. 115530 Mediaș nr. cadastral 115530. 

(2) Valoarea totală a imobilelor este de 648.050,04 lei conform adresei nr. 3.755/2021 

           Art.2. Imobilele identificate la art. 1 se vor include în domeniul privat al Municipiului 

Mediaș și se vor înregistra în evidențele Municipiului Mediaș cu valoarea înscrisa la art. 1 alin. 

(2) al prezentei hotărâri.    

 Art. 3. Predarea-preluarea imobilelor identificate la art. 1 se va efectua de către o comisie 

de preluare numită prin dispoziție a Primarului, în termen de cel mult 30 de zile de la data adoptării 

hotărârii Consiliului Local Mediaș. 

Art.4. 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 legislației 

în vigoare. 

 Art.5. 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.6. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 

prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei 

Economice, Direcţiei Patrimoniu, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe 

pagina de internet www.primariamedias.ro. 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 65/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                          VIZAT 

          SECRETAR GENERAL 

                                Petruţiu Marina – Simona 

 

     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind închirierea prin licitație publică a suprafețelor de teren cu destinație agricolă din 

intravilanul Municipiului Mediaș, aparținând domeniului public/privat al Municipiului Mediaș 

 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2021,  

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 66/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune închirierea prin 

licitație publică a suprafețelor de teren cu destinație agricolă din intravilanul Municipiului Mediaș, 

aparținând domeniului public/privat al Municipiului Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia 

Patrimoniu din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 

3781/18.02.2021, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 18 de pe 

Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 124 şi 172/24.02.2021, 

Văzând procesul-verbal al comisiei de validare ăncheiat la data de 25.02.2021, 

 În conformitate cu prevederile art. 1777 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil , 

 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, 

art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332- art. 348  din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. (1) Închirierea prin licitație publică  a suprafetelor de teren cu destinatie agricola, apartinand 

domeniului public/privat identificate astfel: 

  - parcela 6, in suprafata de 150 mp, str. Teba fn, parte din terenul identificat sub nr. top 4952/5, 

C.F 102097 Medias, avand categoria de folosinta arabil, cu valoarea de inventar 15264 lei, domeniului 

public al Mun. Medias. 

  - parcela in suprafata de 100 mp, str Stromberg  nr.25, parte din terenul identificat în cadastrul 

agricol sub nr. cad 1851/1/3, OP nr. 54/2004 ,avand categoria de folosință arabil , domeniul privat al mun. 

Mediaș, cu valoarea de inventar 7830 lei. 

   - parcela in suprafata de 500mp, str Stromberg fn, parte din terenul identificat în cadastrul agricol 

sub nr. cad 1851/1//3, OP nr. 54/2004 ,avand categoria de folosință arabil , domeniul privat al mun. Mediaș, 

cu valoarea de inventar 39150 lei. 

    - parcela in suprafata de 446 mp, str. Fantanele fn, identificat in cadastrul agricol sub nr. cad. 

1714,OP nr.54/2004 , avand categoria de folosinta fanete, cu valoarea de inventar 34921 lei, domeniul 

privat al mun. Mediaș 

 (2) Durata închirierii este începând cu data încheierii Contractului de închiriere până la data de 

31.12.2022. 

(3) Prețul minim al închirierii este pe categorii de folosință după cum urmează: arabil - 0,32 

lei/mp/an, fânețe – 0,19 lei/mp/an, si a fost aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 112/2020. 

Art.2.  Se aprobă documentația  de atribuire, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3. (1)Se desemnează reprezentanţii și supleanții Consiliului Local în cadrul comisiei de 

evaluare a ofertelor a cărei componenţă va fi aprobată de către Primarul mun. Mediaş prin dispoziţie, astfel:  

PNL: - BOCA TEOFIL                               -  membru;        MĂRGINEAN MIRCEA IOAN   – supleant; 

PSD: -  BORDI LUCIAN                            –  membru;        MACAVEIU MIHAI-ION            – supleant; 

USR PLUS- PREDA IONUȚ-CĂTĂLIN- membru;        CRIȘAN SERGIU-CĂLIN           – supleant; 

 (2) Se desemnează reprezentanţii și supleanții Consiliului Local în cadrul, comisiei de contestații 

a cărei componenţă va fi aprobată de către Primarul mun.Mediaş prin dispoziţie astfel:  

PNL: - MEDEȘAN FLORIN -COSMIN  - membru;     DOBAI PAUL-ADRIAN            – supleant; 

PSD: -  SUCIU ANCA MARIA                 - membru;     BORDI LUCIAN                         – supleant; 

USR PLUS: - CRIȘAN SERGIU-CĂLIN   - membru;   PREDA IONUȚ-CĂTĂLIN        – supleant; 

 

 



 

 

 

Art.4. 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.5. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 

hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 

Direcţiei Patrimoniu, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 

www.primariamedias.ro. 

 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman  

Nr. 66/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ                                                         

                              

   VIZAT 

                            SECRETAR GENERAL  

                                                         Petruţiu Marina - Simona  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Mediaș 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 

februarie 2021,  

Având în vedere: 

   - Referatul de aprobare nr. 67/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia 

Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului 

municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 2.428/17.02.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la 

punctul nr. 19  de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 125, 147 şi 173/24.02.2021, 

Văzând HCL nr. 378/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș și HCL nr. 

7/2021 privind reorganizarea unor instituții publice de interes local prin fuziune prin 

absorbție de către Municipiul Mediaș și reorganizarea aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Mediaș, 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin.(2) lit. „a”, alin. 

(3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1),  art. 200   din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2.De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare își 

încetează aplicabilitatea. 

 Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin direcțiile din subordinea sa, 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, Direcţiei Administrație Publică Locală, şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 67/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind demararea procedurilor de recrutare și selecție a candidaților pentru funcția de 

administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC Piața    Prim-Com SA 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2021,  

Având în vedere: 

    - Referatul de aprobare nr. 69/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune demararea 

procedurilor de recrutare și selecție a candidaților pentru funcția de administrator/membru în cadrul 

Consiliului de Administrație la SC Piața    Prim-Com SA şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia 

Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului municipiului Mediaş 

înregistrat sub nr. 2.428/17.02.2021, modificat și completat prin raportul de specialitate nr. 3.906/ 

22.02.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 20 de 

pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 126, 148 şi 174/24.02.2021, 

Văzând adresa nr. a 248/02.02.2021 a SC Piața    Prim-Com SA Mediaș, înregistrată la Primăria 

Municipiului Mediaș sub nr. 2.428/05.02.2021 și HCL nr. 28/2021 privind  mandatarea reprezentantului 

Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Piața Prim-Com S.A. Mediaș, 

 În conformitate cu prevederile art. 28, art. 29, art. 64^4 alin. (3)  din OUG nr.109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, art.3 lit. „c”, art.4 alin. (4), art. 8,  art.14 lit. „c” din HG 

nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin.(2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin.(7) lit.„n”, 

art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1),  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație 

la societatea Piața Prim-Com SA Mediaș cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice. 

Art.2. Se aprobă organizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la 

societatea Piaţa Prim-Com S.A. Mediaş, de către Municipiul Mediaș prin expert independent. 

Art.3. (1) Se aprobă contractarea serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea 

resurselor umane care să realizeze procedura de selecție.  

(2) Contravaloarea acestor servicii se va suporta de către Municipiul Mediaș în calitate de autoritate 

tutelară. 

Art.4. Se aprobă Componenta inițială a planului de selecție a administratorilor împreună cu 

termenii de referință pentru selectarea expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane, 

conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă Scrisoarea de așteptări  întocmită pentru SC Piaţa Prim-Com S.A. Mediaş, în 

procedura de selecție a organelor de administrare și conducere ale societății, conform anexei nr. 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



 

 

 

 

 

Art.6. (1)Se aprobă, în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, convocarea Adunării Generale a 

Acționarilor la SC Prim-Com SA Mediaș în data de 01.03.2021, ora 14.00 la sediul societății din str. Virgil 

Madgearu nr. 4 cu următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație și 

organizarea acesteia de către Municipiul Mediaș prin expert independent; 

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Mediaș să semneze Convocatorul pentru ședința AGA 

la SC Piaţa Prim-Com S.A. Mediaş. 

Art.7. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local Mediaș în Adunarea Generală a 

Acționarilor la SC Piaţa Prim-Com S.A. Mediaş, dl. Radu George Stelian, să voteze ”pentru” punctul aflat 

pe Ordinea de zi. 

 Art.8. Primarul municipiului Mediaş, prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru 

Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Guvernanță Corporativă din subordinea sa, va 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele 

normative în materie. 

 Art.9. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 

hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 

DirecţieiAdministrație Publică Locală, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizarea 

Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Guvernanță Corporativă, SC Piața Prim-Com S.A şi se aduce 

la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 69/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind soluționarea plângerii  prealabile formulată de Fundația „Gândirea” – filiala 

Mediaș prin reprezentant legal Dan Ovidiu Ilcuș 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2021,  

Având în vedere: 

   - Referatul de aprobare nr. 70/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune soluționarea 

plângerii  prealabile formulată de Fundația „Gândirea” – filiala Mediaș prin reprezentant legal Dan Ovidiu 

Ilcuș şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Administrație Publică Locală și Direcția Arhitect Șef 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 2.199/17.02.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 21 de 

pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr.127, 149 şi 175/24.02.2021, 

Văzând adresa Fundației „Gândirea” – filiala Mediaș înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș 

sub nr. 2.199/03.02.2021 și HCL nr. 376/2020 privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și 

majorarea în anul 2021 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 

355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în municipiul Mediaș Piața 

Regele Ferdinand I nr. 23, 

 În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004   a contenciosului 

administrativ, art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din HG 

nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (1) și alin. (14), art. 139, art. 196, art. 200 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 Art.1. Se respinge ca neîntemeiată plângerea prealabilă formulată de Fundația „Gândirea” – filiala 

Mediaș prin reprezentant legal Dan Ovidiu Ilcuș, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 

2.199/03.02.2021, referitoare la  revocarea HCL nr. 376/2020 privind constatarea stării tehnice 

nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2021 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului 

aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în 

municipiul Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 23 . 

 Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Administrație Publică Locală și Direcția 

Arhitect Șef 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 Arhitect Șef, petentului prin grija Direcției Arhitect Șef,  

şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 70/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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   VIZAT 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind soluționarea plângerii  prealabile formulată de domnul Vasiu Ioan 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 

2021,  

Având în vedere: 

   - Referatul de aprobare nr. 71/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

soluționarea plângerii  prealabile formulată de domnul Vasiu Ioan şi raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Administrație Publică Locală și Direcția Arhitect Șef din cadrul aparatului de 

specialitate al  Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1.458/17.02.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 

22 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 128, 150 şi 176/24.02.2021, 

Văzând adresa domnului Vasiu Ioan  înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 

1.458/21.01.2021 și HCL nr. 378/2020 privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și 

majorarea în anul 2021 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin 

HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în municipiul 

Mediaș str. Johannes Honterus nr. 21, 

 În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004   a contenciosului 

administrativ, art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 

din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (1) și alin. (14), art. 139, art. 

196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 Art.1. Se aprobă revocarea în parte a HCL nr. 378/2020 privind constatarea stării tehnice 

nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2021 cu 500% a impozitului pe clădiri conform 

regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru 

clădirea situată în municipiul Mediaș str. Johannes Honterus nr. 21 ap. 3b ca urmare a admiterii 

plângerii prealabile  nr. 1.458/25.01.2021, formulată de domnul Vasiu Ioan. 

 Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Administrație Publică Locală și 

Direcția Arhitect Șef 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 Arhitect Șef, petentului prin grija 

Direcței Arhitect Șef, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de 

internet www.primariamedias.ro. 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 71/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 



 

 

 

 

MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                             VIZAT 

                SECRETAR GENERAL 

       Petruţiu Marina - Simona  

                 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea HCL nr. 112/2020 privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021 cu modificările și completările 

ulterioare 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 

2021,  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 72/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

modificarea și completarea HCL nr. 112/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale 

municipiului Mediaş pe anul 2021 cu modificările și completările ulterioare şi raportul de 

specialitate întocmit de Direcţia Fiscală Locală din subordinea Primarului municipiului Mediaş 

Mediaş și Direcția Economică, înregistrat sub nr. 9627/17.02.2021,   

 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul 

nr. 23  de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 129, 151 şi 177/24.02.2021,  

Văzând HCL nr. 112/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului 

Mediaş pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare,  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare,  

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. „c” 

,art.139, art. 196, art. 200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se modifică anexa nr. 1 la HCL nr. 112/2020, cu modificările și completările 

ulterioare la pct. I – Impozitul și taxa pe clădiri, pct. II – Impozitul și taxa pe clădiri persoane 

juridice și pct. III – Impozitul și taxa pe teren,  în ceea ce privește termenele de plată a taxei pe 

clădiri și a taxei pe teren, a termenului de actualizare a valorii impozabile a clădirilor, și se 

înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă completarea anexei nr. 2 la HCL nr. 112/2020, cu modificările și 

completările ulterioare, prin care au fost stabilite „Taxele aferente anului fiscal 2021 practicate de 

către Direcția pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș” punctul 1 „Sala Traube” cu 

„TAXĂ ÎNCHIRIERE SCENĂ 50 LEI/ORĂ; 100 LEI/peste o oră” și se înlocuiește cu anexa nr. 

2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Fiscală Locală, 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, Direcţia 

Economică, Direcţiei Fiscale Locale, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe 

pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 72/2021 

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 facilităţi fiscale pentru anul 2021 Parcului Industrial Automecanica 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 

februarie 2021,  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 73/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

acordarea de facilităţi fiscale pentru anul 2021 Parcului Industrial Automecanica  şi raportul de 

specialitate întocmit de Direcția Fiscală Locală și Direcția Economică din cadrul Aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 9.633/17.02.2021,   

 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul 

nr. 24 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 130, 152 şi 178/24.02.2021, 

 Luând act de cererea S.C. Automecanica S.A. înregistrată la Direcția Fiscală Locală 

Mediaș sub nr. 8.963/11.02.2021, 

În conformitate cu prevederile Ordinului  MIRA nr. 343/2007 privind acordarea titlului de 

parc industrial membrilor asocierii constituite între Societatea Comercială "Automecanica" - S.A. 

şi Societatea Comercială "Automecanica Parc Industrial" - S.R.L., Ordinul nr. 2980/2013 privind 

aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile 

industriale, Ordinul nr. 1451/2014 pentru modificarea şi completarea anexelor la Ordinul 

viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale şi administratiei publice, nr. 2.980/2013 

privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate în 

parcurile industriale, art. 456 alin. (1) lit. „i” şi art. 464 alin. (1) lit. „n” din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, 

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, 

art.200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se acordă, pentru anul 2021,  ajutorul de stat reprezentând  scutirea de la plata 

impozitului pe clădiri şi teren, în suma totală de 1.276.806 lei, din care impozit clădiri 1.241.256 

lei şi impozit teren 35.550 lei, membrilor asocierii constituite între Societatea Comercială 

"Automecanica"  S.A. şi Societatea Comercială "Automecanica Parc Industrial"  S.R.L., care dețin 

titlul de Parc Industrial, conform Ordinului nr.343/2007, parc administrat de Societatea 

Comercială "Automecanica Parc Industrial"  S.R.L., situat în Mediaş, str. Aurel Vlaicu nr. 41.  

Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Fiscală Locală din subordinea sa, va 

asigura realizarea şi menţinerea evidenţei ajutoarelor prin întocmirea Registrului de ajutoare 

acordate şi va transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale, fiind însărcinat de 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 Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice, Direcţiei Fiscale Locale, Automecanica 

Parc Industrial, Consiliului Concurenţei şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia 

pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 

Nr. 73/2021  

PMS/DM Cod: FP-06-01 ver.1 

 

http://www.primariamedias.ro/


 

 

MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                      VIZAT  

       SECRETAR GENERAL 

                                                      Petruţiu Marina - Simona    

 

  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea HCL nr. 287/2019 privind aprobarea participării Municipiului Mediaș la 

Proiectul ”Educație antepreșcolară premisă pentru dezvoltarea comunitară în Municipiul Mediaș” 

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25  februarie 2021,  

Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 58/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea 

HCL nr. 287/2019 privind aprobarea participării Municipiului Mediaș la Proiectul ”Educație antepreșcolară 

premisă pentru dezvoltarea comunitară în Municipiul Mediaș” și a cheltuielilor legate de proiect şi raportul 

de specialitate întocmit de Direcţia de Asistență Socială Mediaș și Direcția Economică  din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 859/16.02.2021, 

 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 25 de 

pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 131, 153 şi 179/24.02.2021, 

 Văzând HCL nr. 287/2019 privind aprobarea participării Municipiului Mediaș la Proiectul 

”Educație antepreșcolară premisă pentru dezvoltarea comunitară în Municipiul Mediaș” și a cheltuielilor 

legate de proiect 

 În temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) și (4), 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(1), alin(2) lit. „d”, alin.(4) lit. „a” şi „d”  și alin. 

(7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1),  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

  Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 alin. (2)  din HCL nr. 287/2019, care va avea următorul 

conținut: 

 „Art. 1 

 (2) Valoarea totală actuală a proiectului ”Educație antepreșcolară premisă pentru dezvoltarea 

comunitară în Municipiul Mediaș”,  cod POCU/658/6/2, cod Smis 133436, este de 4.095.898,50 lei cu 

TVA, din care suma de 4.013.980,43 lei reprezintă finanțarea eligibilă nerambursabilă (98%).” 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 287/2019, care va avea următorul conținut: 

 „Art. 2 

Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Mediaş, de 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum de 81.918,07 lei cu TVA, precum și achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului din bugetul local al Municipiului Mediaș.” 

Art.3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 287/2019 rămân neschimbate. 

Art.4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Economică și Direcția de Asistență Socială din 

subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea 

dispoziţiilor din actele normative în materie. 

 Art.5. Secretarul 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. 58/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

 

http://www.primariamedias.ro/


 

 

MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                      VIZAT 

        SECRETAR GENERAL 

                                       etruţiu Marina – Simona 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea profitului rezonabil pentru Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local cu nr. 1810/01.02.2019 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25  

februarie  2021,  

Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 57/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

actualizarea profitului rezonabil pentru Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local cu nr. 1810/01.02.2019 și raportul de specialitate întocmit de Direcția 

Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat 

sub nr. 3.609/16.02.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la 

punctul nr. 26  de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 132, 154 şi 181/24.02.2021, 

Văzând adresa nr. 356/11.02.2021 a SC Meditur SA, înregistrată la Primăria 

Municipiului Mediaș sub nr. 3.228/11.02.2021 și Contractul de delegare a gestiunii cu nr. 

1810/01.02.2019, 

 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1)  și (2), art. 8 alin. (3) lit. ”a”, art. 9 

alin. (1) lit. „c” și „d”, art. 44 alin. (2) lit. „a” și alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilități publice, actualizată, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transpport 

public local, actualizată, art. 84 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale,  

 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit.„n”,  art. 139, art. 

196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă actualizarea nivelului profitului rezonabil la 3,08% aferent anului 

2021 prevăzut în contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local cu 

nr. 1810/01.02.2019. 

Art.2. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local nr. 1810/01.02.2019, în sensul celor prevăzute la art. 

1 din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Tehnică și SC Meditur SA din 

subordinea sa, 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, Direcţiei Tehnice, SC Meditur SA, şi se aduce la cunoştinţă publică 

prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 

Nr. 57/2021 

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. 1 la HCL nr. 204/2019 privind aprobarea asocierii autorităților 

contractante Municipiului Mediaș, Direcția Fiscală Locală, Direcția Administrarea Domeniului 

Public, Direcția de Asistență Socială, Direcția Poliția Locală, Direcția Municipală pentru Cultură, 

Sport, Turism și Tineret, Club Sportiv Municipal, unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu 

personalitate juridică de pe raza mun. Mediaș, Spitalul Municipal, Unitatea de Asistență Medico-

Socială, SC Apa Târnavei Mari S.C., S.C. ECO-SAL S.A., S.C.MEDITUR S.A,  S.C.PIAȚA PRIM 

COM S.A, în vederea achiziționării de energie electrică, gaze naturale și combustibil 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2021,  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 59/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea art. 

1 la HCL nr. 204/2019 privind aprobarea asocierii autorităților contractante Municipiului Mediaș, Direcția 

Fiscală Locală, Direcția Administrarea Domeniului Public, Direcția de Asistență Socială, Direcția Poliția 

Locală, Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, turism și Tineret, Club Sportiv Municipal, unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza mun. Mediaș, Spitalul Municipal, 

Unitatea de asistență medico-Socială, SC Apa Târnavei Mari S.C., S.C. ECO-SAL S.A., S.C.MEDITUR 

S.A, S.C.PIAȚA PRIM COM S.A, în vederea achiziționării de energie electrică, gaze naturale și 

combustibil și raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică – Serviciul Achiziții Publice din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 3.625/17.02.2021,   

 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 27 de 

pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 133, 155 şi 180/24.02.2021, 

 Văzând HCL nr. 204/2019 privind aprobarea asocierii autorităților contractante Municipiului 

Mediaș, Direcția Fiscală Locală, Direcția Administrarea Domeniului Public, Direcția de Asistență Socială, 

Direcția Poliția Locală, Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, turism și Tineret, Club Sportiv 

Municipal, unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza mun. Mediaș, 

Spitalul Municipal, Unitatea de asistență medico-Socială, SC Apa Târnavei Mari S.C., S.C. ECO-SAL 

S.A., S.C.MEDITUR S.A, S.C.PIAȚA PRIM COM S.A, în vederea achiziționării de energie electrică, gaze 

naturale și combustibil și HCL nr. 7/2021 privind reorganizarea unor instituții publice de interes local prin 

fuziune prin absorbție de către Municipiul Mediaș și reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Mediaș, 

 În conformitate cu prevederile art. 4 alin.(1) lit. „a”, „b” şi „c” şi art.104 alin.(5) lit. „c” din Legea 

nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr.357/2005 privind bursele de mărfuri, 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2), lit. ”e” coroborat cu  alin. (9) lit. „a”, art.139, 

art.196 art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art.1. (1) Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 204/2019 care va avea următorul conținut: 

„Art.1. Se aprobă asocierea autorităţilor contractante Municipiului Mediaş, Direcţia de Asistenţă 

Socială, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza municipiului 

Mediaş, Spitalul Municipal Mediaș, Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaș, SC APA TÂRNAVEI 

MARI S.A. Mediaș, SC ECO-SAL S.A. Mediaș, SC MEDITUR S.A. Mediaș, SC PIAŢA PRIM COM 

S.A. Mediaș,  în vederea achiziţionării în comun de energie electrică, gaze naturale şi combustibil (benzină, 

motorină). 

(2) Celelalte prevederi ale HCL nr. 204/2019 rămân neschimbate. 

 Art.2. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziții contrare își încetează 

aplicabilitatea. 

 

 



 

 

 

 Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Tehnică - Serviciul Achiziții Publice din 

subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea 

dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art.4. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 

Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcției 

Tehnice - Serviciul Achiziții Publice, SC APA TÂRNAVEI MARI S.A. Mediaș, SC ECO-SAL S.A. 

Mediaș, SC MEDITUR S.A. Mediaș, SC PIAŢA PRIM COM S.A. Mediaș,  şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.  

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 

Nr.59/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                       VIZAT 

        SECRETAR GENERAL 

                                         Petruţiu Marina – Simona 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului la faza de studiu de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Canalizație subterană pentru 

rețele de telecomunicații pe străzile Prot. I. Moldovan, M. D. Roman, Petru Maior, 

Trandafirilor, Oct. Fodor, Vlad Țepeș, Intrarea Aviației, Aurel Vlaicu, Dealul 

Furcilor” 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25  

februarie  2021,  

Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 61/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

aprobarea proiectului la faza de studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ”Canalizație subterană pentru rețele de telecomunicații pe 

străzile Prot. I. Moldovan, M. D. Roman, Petru Maior, Trandafirilor, Oct. Fodor, Vlad 

Țepeș, Intrarea Aviației, Aurel Vlaicu, Dealul Furcilor” și raportul de specialitate întocmit 

de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 

Mediaș înregistrat sub nr. 3.560/16.02.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul 

nr. 28  de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 134 şi 182/24.02.2021, 

 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, actualizată,  

 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 obiectivului de investiții „Canalizație subterană pentru 

rețele de telecomunicații pe străzile Prot. I. Moldovan, M. D. Roman, Petru Maior, 

Trandafirilor, Oct. Fodor, Vlad Țepeș, Intrarea Aviației, Aurel Vlaicu, Dealul Furcilor”, la 

faza Studiu de fezabilitate, întocmit de către SC DRUMASCO SRL, în baza contractului 

nr. 120 din 26.10.2020 și indicatorii tehnico-economici, 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. 61/2021 

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 reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și 

particular de pe raza Municipiului Mediaș, propuse să funcționeze în anul şcolar 2021 – 

2022 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 

2021,  

Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 43/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Municipiului Mediaș, propuse să funcționeze în anul școlar 2021-2022 şi raportul de specialitate 

întocmit de Serviciul Învățământ - Sănătate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 3.588/16.02.2021, 

 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul 

nr. 29 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 135, 156 şi 183/24.02.2021,  

 Văzând avizul conform nr. 10.914/22.12.2020  al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, 

 În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit.d), art. 95 alin.(1) lit.„o”, art. 61 

- 63 din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, actualizată; Ordinului nr. 5.599/2020 pentru 

aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în 

unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării 

reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022; H.G. nr. 72/2013 

privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar 

şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din 

bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 

elev/preşcolar; Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

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. “d”, alin. (7) lit. „a” 

art. 139, art. 196, art.200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă desființarea structurii de învătamânt fără personalitate juridică Gradinița 

cu Program Normal nr. 14, arondată structurii de învătământ cu personalitate juridică Grădinița cu 

Program Prelungit Rază de Soare Mediaș. 

Art. 2. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și 

particular de pe raza municipiului Mediaș, propuse să funcționeze în anul școlar 2021 – 2022, 

conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Serviciul Învăţământ – Sănătate din subordinea 

sa, 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, Serviciului Învăţământ – Sănătate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea 

acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 

Nr. 43/2021  

PMP/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/


 

 

MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                       VIZAT 

                         SECRETAR GENERAL 

                                              Petruţiu Marina - Simona  

 

   

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

  privind aprobarea documentației PUD ”Construire hală industrială de producție și 

depozitare cu spații administrative P+E parțial, amenajări exterioare, amplasare firme 

luminoase, totem și catarge, rețele de incintă și deviere traseu conductă gaze naturale” str. 

Stadionului nr. 92 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie  

2021,  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 54/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

aprobarea documentației PUD ”Construire hală industrială de producție și depozitare cu spații 

administrative P+E parțial, amenajări exterioare, amplasare firme luminoase, totem și catarge, 

rețele de incintă și deviere traseu conductă gaze naturale” str. Stadionului nr. 92 şi raportul de 

specialitate întocmit de Direcția Arhitect Șef din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1.529/11.02.2021,   

-  avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 

30 de pe Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. 136 şi 185/24.02.2021, 

Văzând cererea nr. 1.529/21.01.2021 prin care beneficiarul solicită aprobarea PUD  ” 

Construire hală industrială de producție și depozitare cu spații administrative P+E parțial, 

amenajări exterioare, amplasare firme luminoase, totem și catarge, rețele de incintă și deviere 

traseu conductă gaze naturale” str. Stadionului nr. 92, întocmit de arh. Urb. Corina Moldovan, 

proiectant SC Structonica SRL, 

Văzând  Avizul arhitectului șef nr. 1/11.02.2021 şi HCL nr. 360/2020 privind avizarea 

documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în 

elaborarea PUD ”Construcție hală industrială de producție și depozitare spații administrative P+E 

parțial, amenajări exterioare, amplasare firme luminoase, totem și catarge, rețele de incintă și 

deviere traseu conductă gaze naturale” str. Stadionului nr. 92, 

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1)  din Legea nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată,   Ordinul nr. 2.701/2010 pentru 

aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, 

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”, alin. (6) lit. „c”, 

art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1. (1) Se aprobă  PUD  ”Construire hală industrială de producție și depozitare cu spații 

administrative P+E parțial, amenajări exterioare, amplasare firme luminoase, totem și catarge, 

rețele de incintă și deviere traseu conductă gaze naturale” str. Stadionului nr. 92,  întocmit de arh. 

Urb. Corina Moldovan, proiectant SC Structonica SRL, pentru beneficiarul SC Electrometalurgie 

SRL, pentru terenul intravilan situat în Mediaș str. Stadionului nr. 92, identificat în CF Mediaș 

nr.114715, nr.cad.114715, în suprafaţă de 21.825 mp, din care 14.721 mp  categoria de folosință 

curți construcții- imobil împrejmuit cu gard metalic și 4.104 mp categoria de folosință arabil- 

imobil neîmprejmuit, proprietar SC Electrometalurgie SRL, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 



 

 

 

(2) Documentația se aprobă cu următoarele reglementări urbanistice: 

- Steren = 21.825,00 mp; 

- POTmax = 50%; POT aprobat = 9,53% 

- CUTmax. = 10 mc/mp; CUT aprobat = 0,13 ADC/mp teren 

- Hmax. = 15,00 m;  H aprobat = P +E parțial în volumul halei 

- Retrageri minime față de limite: retragere față de aliniament – 10,00 m; retragere față de 

limita posterioară – minim 5,00 m; retragere față de limita laterală est – H/2, minim - 5,00 

m; retragere față de limita laterală vest  – H/2, minim - 5,00 m. 

- Circulații și accese: Parcela are accesibilitate auto și pietonal atât din str. Stadionului având 

un profil de 9,25 m, cu carosabil în dublu sens, lățime de 8,00 m (4,00 m pe sens) trotuar 

de 1,25 m pe partea dinspre parcelă cu posibilități de lărgire, zona verde și acostament pe 

partea stângă, cât și din str. George Togan – stradă parțial sistematizată cu 4 m carosabil, 

fără trotuar. Se propune un profil de 9,40 m pentru str. George Togan (7,00 m carosabil cu 

circulație în dublu sens și trotuar de 1,20 pe fiecare parte). Se propune posibilitatea 

instituirii unui sens unic de circulație în cadrul parcelei, intrarea de pe str. George Togan 

și ieșire pe str. Stadionului, pentru fluidizarea circulației. Se vor asigura 26 de locuri de 

parcare.   

- Echipare tehnico- edilitară: zona este echipată edilitar, cu rețele de canalizare, rețea de apă 

și rețea de electricitate, gaze naturale, construcția existentă fiind racordată la rețelele 

existente. Extinderile rețelelor de incintă, pentru racordarea noului obiectiv se vor realiza 

pe cheltuiala beneficiarului. Colectarea apelor pluviale se va realiza prin intremediul 

rețelelor de incintă și deversarea acestora în canalul din lungul str.  George Togan, după 

trecerea acestora printr-un separator de hidrocarburi. 

 (3) Documentația PUD aprobată este valabilă 2 ani de la data comunicării hotărârii. 

Art.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice de la data comunicării către persoanele 

cărora li se adresează. 

 Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Arhitect Şef din subordinea sa, va 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din 

actele normative în materie. 

Art.4. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 

Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 

Direcţiei  Arhitect Şef, beneficiarului prin grija Direcției Arhitect Șef, şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 54/2021  

PMS /MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                             VIZAT 

                 SECRETAR GENERAL 

                                      Petruţiu Marina - Simona      

  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea HCL nr. 227/2020 privind aprobarea documentației PUD „Construire centru 

de evenimente festive 2 corturi evenimente (construcții provizorii) salon bucătărie – anexă 

platformă betonată parcare împrejmuire gard” str. Aurel Vlaicu nr. 33 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie  2021,  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 55/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea 

HCL nr. 227/2020 privind aprobarea documentației PUD „Construire centru de evenimente festive 2 corturi 

evenimente (construcții provizorii) salon bucătărie – anexă platformă betonată parcare împrejmuire gard” 

str. Aurel Vlaicu nr. 33 şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Arhitect Șef din cadrul Aparatului 

de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 2.371/11.02.2021,   

-  avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 31 de pe 

Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 137 şi 184/24.02.2021, 

Văzând HCL nr. 227/2020 privind aprobarea documentației PUD „Construire centru de evenimente 

festive 2 corturi evenimente (construcții provizorii) salon bucătărie – anexă platformă betonată parcare 

împrejmuire gard” str. Aurel Vlaicu nr. 33 și Avizul Arhitectului Șef nr. 2/11.02.2021, 

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1), art. 37 alin. (1), alin. (1^1) și alin. (1^2), art. 56 alin. 

(1)  din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată,   Ordinului nr. 

2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea 

sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, 

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”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 

200 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ,  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 Art.1. (1) Se aprobă  modificarea art. 1 alin. (2) din HCL nr. 227/2020 privind aprobarea 

documentației PUD „Construire centru de evenimente festive 2 corturi evenimente (construcții provizorii) 

salon bucătărie – anexă platformă betonată parcare împrejmuire gard” str. Aurel Vlaicu nr. 33, astfel:  

 -      Regim maxim de înălțime =  Pînalt +1E;  

- H.max.admis = 15,00 m; H.max.aprobat = 9,30 m 

 (2) Celelalte prevederi ale HCL nr. 227/2020 rămân neschimbate. 

  Art.2. Se aprobă  modificarea anexei la HCL nr. 227/2020 privind aprobarea documentației PUD 

„Construire centru de evenimente festive 2 corturi evenimente (construcții provizorii) salon bucătărie – 

anexă platformă betonată parcare împrejmuire gard” str. Aurel Vlaicu nr. 33 și se înlocuiește cu anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Arhitect Şef din subordinea sa, 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, 

Direcţiei  Arhitect Şef, beneficiarului prin grija Direcției Arhitect Șef şi se aduce la cunoştinţă publică prin 

publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 

Nr.55/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Mediaș 

 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 

2021,  

Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 68/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Mediaș  şi raportul de 

specialitate întocmit de Direcţia Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate 

al  Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 3.760/22.02.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 

32 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 138, 157 şi 186/24.02.2021, 

Văzând  avizul nr. 3911/22.02.2021 al Comisiei locale de ordine publică,  

HCL nr. 292/2020 privind aprobarea organigramei a statului de funcţii pe anul 2011 şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Poliţia Locală Mediaş și HCL nr. 

7/2021 privind reorganizarea unor instituții publice de interes local prin fuziune prin absorbție de 

către Municipiul Mediaș și reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Mediaș, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, HG nr. 

1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei 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. „a”, alin. (3) lit. „c”, 

art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1)  art. 200   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Mediaș, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare își încetează 

aplicabilitatea. 

 Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Serviciul Poliția Locală Mediaș, 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, Direcţiei Administrație Publică Locală, Serviciului Poliția Locală Mediaș şi se aduce 

la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 68/2021  

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

 

 
 


