
MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                           VIZAT, 
                  SECRETAR GENERAL 
                                      Petruţiu Marina - Simona   

              
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind alegerea viceprimarului  Municipiului Mediaş 

 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie  
2021 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 21/2021 al proiectului de hotărâre prin care se 
propune  alegerea viceprimarului  Municipiului Mediaş și raportul de specialitate  întocmit de 
Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 987/19.01.2021.  
 - 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. 13, 44 şi 70/28.01.2021, 
 Văzând HCL nr. 305/2020 privind alegerea viceprimarului municipiului Mediaş și HCL nr. 
393/2020 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnișoarei Thellmann 
Christine în Consiliul Local al municipiului Mediaș, 
 Văzând propunerile consilierilor locali privind alegerea Viceprimarului  Municipiului 
Mediaș și procesul verbal încheiat la data de 29.01.2021 de către Comisia de validare, privind 
rezultatul alegerii Viceprimarului, 
 În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) și (3) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Local Mediaş, aprobat prin HCL nr. 249/2019, 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. (3) lit. ”b”, art. 152 alin. (2) și 
(3), art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ,   
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se alege domnul  SIMA DAN  în calitate de viceprimar al Municipiului Mediaş. 
Art.2. Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. 

În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, 
înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără 
vreo altă formalitate.  

Art.3. Viceprimarul Municipiului Mediaș, dl DAN SIMA o va înlocui pe  domnișoara 
Thellmann Christine în toate comisiile în care aceasta a fost desemnată prin hotărâri ale consiliului 
local, respectiv:  

- Comisia pentru punerea în aplicare a Legii nr. 15/2003 privind atribuirea terenurilor în 
vederea construirii locuinţelor pentru tineri; 

- Comisia socială şi comisia de evaluare şi selecţie a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea 
acordării unor subvenţii. 

Art.4. Primarul municipiului Mediaş, 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, persoanelor desemnate, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe 
pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 21/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș și din serviciile publice din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Mediaș, începând cu 01.01.2021 
 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29  ianuarie 2021, 

Având în vedere: 
            - Referatul de aprobare nr. 28/2020 al proiectului de hotărâre prin care se propune stabilirea salariilor 
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Mediaș și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș, 
începând cu 01.01.2021 şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică – Compartimentul Resurse 
Umane - Salarizare  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub 
nr. 1.099/20.01.2021,   
 - 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. 14, 45 şi 71/28.01.2020,  
 Văzând HCL nr. 431/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş şi din serviciile 
publice subordonate Consiliului Local al municipiului Mediaş începând cu data de 01.01.2018, modificată 
prin H.C.L. Mediaș nr.4/2019, HCL nr. 103/2020privind stabilirea unor măsuri în vederea reducerii 
cheltuielilor bugetare în contextul pandemiei COVID-19, HCL nr. 344/2020 privind stabilirea indemnizației 
lunare de care beneficiază consilierii locali din Consiliul Local al Municipiului Mediaș  și adresa nr. 
91/20.01.2021 a Sindicatului Salariaților din Primăria Municipiului Mediaș, 

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(1), alin. (3), art. 16 alin. (2), art. 40 din Legea nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. I alin.(1) și alin. (3) din O.U.G. 
nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea  unor acte normative 
şi prorogarea unor termene, HG. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 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 (14), art. 139, art. 196,  art. 200 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2021, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Mediaș și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș, se menține la 
același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeași 
funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții. 
 Art.2. Începând cu data de 1 ianuarie 2021, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, 
primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, care fac parte, potrivit legii, din salariul brut 
lunar de care beneficiază funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Mediaș și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Mediaș, se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care 
personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții. 
 Art.3. Începând cu data de 1 ianuarie 2021, se majorează acele salarii de bază care sunt sub nivelul 
salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 2.300 lei. 
 Art.4. Primarul Municipiului Mediaş prin direcțiile  din subordinea sa și serviciile subordonate 
Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea 
prevederilor 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, 
Compartimentului Resurse Umane-Salarizare şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe 
pagina de internet www.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 28/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDAŞ 
                                                                                   VIZAT 
                     SECRETAR GENERAL 
                                                     Petruţiu Marina - Simona  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
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 29  ianuarie 
2021, 

Având în vedere: 
            - Referatul de aprobare nr. 35/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
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,   
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 
3 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 15, 46 şi 72/28.01.2020,,  
 Văzând Raportul nr. nr. 17831/23.12.2020 privind adecvarea structurii Primăriei 
Municipiului Mediaș la obiectivele imediate de dezvoltare ale comunității, întocmit de către 
Societatea MDC MANAGEMENT DEVELOPMENT CONSULTING S.R.L., 

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, 
 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. Începând cu data de 01.03.2021, Direcția Fiscală Locală, instituție publică de interes 
local cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Mediaș, fuzionează prin absorbție, 
cu Municipiul Mediaș, cu preluarea activității de către Municipiul Mediaș, concomitent cu 
înființarea Serviciului Fiscal Local în cadrul Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Mediaș. 

Art.2. Începând cu data de 01.03.2021, Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism 
și Tineret, instituție publică de interes local cu personalitate juridică din subordinea Consiliului 
Local Mediaș, fuzionează prin absorbție, cu Municipiul Medias cu preluarea activității de către 
Municipiului Medias, concomitent cu înființarea Direcției Sănătate, Învățământ, Cultură, Tineret, 
Sport, Turism și Relația cu O.N.G., în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Mediaș, în directa subordonare a Primarului Municipiului Mediaș. 

 
 



 Art.3.Începând cu data de 01.03.2021, Clubul Sportiv Municipal Mediaș, instituție publică 
de  interes local cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Mediaș, fuzionează prin 
absorbție, cu Municipiul Mediaș, cu preluarea activității de către Municipiul Mediaș, concomitent 
cu înființarea Biroului – Club Sportiv Municipal în cadrul Direcției Sănătate, Învățământ, Cultură, 
Tineret, Sport, Turism și Relația cu O.N.G., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Mediaș, în directa subordonare a Primarului Municipiului Mediaș. 
 Art.4.Începând cu data de 01.03.2021, Direcția de Administrare a Domeniului Public, 
instituție publică de interes local cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Mediaș, 
fuzionează prin absorbție, cu Municipiul Mediaș, cu preluarea activității de către Municipiul 
Mediaș, prin înființarea Direcției de Administrare a Domeniului Public, în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Mediaș în directa subordonare a Primarului Municipiului 
Mediaș. 
 Art.5.Începând cu data de 01.03.2021, Poliția Locală, instituție publică de interes local cu 
personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Mediaș, fuzionează prin absorbție, cu 
Municipiul Mediaș, cu preluarea activității de către Municipiul Mediaș, prin înființarea Biroului 
Poliția Locală, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș în directa 
subordonare a Primarului Municipiului Mediaș. 
 Art.6.Începând cu data de 01.03.2021, se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Medias, cu următoarele modificări în organigrama și statul de funcții: 
1. Compartimentul Audit  se reorganizează cu un număr de 1 post și următoarea  structură:  

- 1 funcție publică  de auditor clasa I  grad profesional superior. 
Se desființează din structura compartimentului următoarele  funcții publice de execuție, vacante:   
1 funcție publică  de auditor clasa I grad profesional principal, 1 funcție publică  de auditor clasa I 
grad profesional asistent. 
2. Se desființează Compartimentul Cabinet Primar și 2 funcții  contractuale vacante de  consilier, 

gradul IA. 
3. Se desființează Compartimentul Cabinet Viceprimar și 1 funcție contractuală   vacantă de 

consilier, gradul IA. 
4. Se reorganizează Compartimentul Situații de Urgență, Securitatea Muncii și Protectia  Mediului 

și se redenumește în Compartimentul Situații de Urgență, Securitate și Sănătate în Muncă, cu un 
număr de 3 posturi și următoarea structură:  

- 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție  contractuală  de referent, treapta IA; 
- 1 funcție  contractuală  de referent, treapta IA. 

  Se desființează din structura Compartimentul Situații de Urgență, Securitatea Muncii și 
Protecția   Mediului, 1 funcție publică de execuție, ocupată, de inspector, clasa I, grad  profesional 
superior. 
5. Se înfințează Biroul Poliția Locală cu număr de  1+27 posturi și următoarea structură: 
• se înființează 1 funcție publică de conducere de Șef Birou, clasa I, gradul  II; 
• se înființează Compartimentul Circulație Rutieră cu număr de 8 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; 
- 1 funcție publică de execuție de  polițist local clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție contractuală  de inspector gradul profesional IA. 

• Se înființează Compartimentul Ordine Publică, Monitorizare și Control Activități  cu număr de 
19 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. 

6. Se înfiintează Direcția Sănătate, Invățământ, Cultură, Tineret, Sport,Turism, Relații Publice și 
Relația cu ONG, cu un număr de  1+ 27 posturi  și următoarea structură: 
• se înființează 1 funcție contractuală de conducere de Director gradul II. 
• Se înființează Clubul Sportiv Municipal  la nivel de birou, format din 1+8 posturi, funcții 

contractuale cu următoarea structură: 
- se  înființează 1 funcție contractuală de conducere de Șef Birou  gradul II: 
- se înființează 1 funcție contractuală de administrator treapta I; 
- se înființează 1 funcție contractuală de muncitor calificat treapta I; 
- se înființează 1 funcție contractuală de muncitor calificat treapta I; 
- se înființează 1 funcție contractuală de muncitor calificat treapta I; 
- se înființează 1 funcție contractuală de muncitor calificat treapta I; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de magaziner treapta I; 
- se înființează 1 funcție contractuală de referent treapta IA. 
- se înființează 1 funcție contractuală de operator lumini – sunet. 

• Se reorganizează Compartimentul Relații Publice și se redenumește în Compartimentul        
Comunicare Relații Publice și ONG, cu un număr de 6 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 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+11 posturi și următoarea structură: 
- se înființează 1 funcție contractuală de conducere, de Sef Serviciu, gradul II; 

• Se înființează Compartimentul Învătământ cu un număr de 3 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 desființează din structura Serviciul Învățământ – Sănătate, Cultură,Turism urmatoarele 
funcții publice vacante: 1 funcție publică de conducere de Sef 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 Compartimentul Bibliotecă 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 Compartimentul Muzeu  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 
numar 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.  

7. Se înființează Direcția de Administrare a Domeniului Public cu un număr de  1+ 53   posturi  
și următoarea structură: 
• se înființează 1 funcție contractuală de conducere de Director, gradul II. 
• se înființează 1 funcție contractuală de conducere de Director adjunct, gradul II. 
• Se înființează Serviciul Administrare și Întreținere Spații Verzi cu un număr de 1+23 posturi  

funcții contractuale și următoarea structură: 
- se  înființează 1 funcție contractuală de conducere de Sef Serviciu, gradul II. 
- se  înființează 1 funcție contractuală  de inspector de specialitate gradul IA; 
- se  înființează 1 funcție contractuală  de inspector de specialitate gradul IA; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de  muncitor treapta IV; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de referent treapta IA; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta I; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta I; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta I;  
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta I;  
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor necalificat I; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta IV; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta IV; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta II; 
- se înfiinteaza  1 functie contractuala de muncitor treapta I; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de  referent treapta IA; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta IV; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta I; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta III; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta I; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta II; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta IV; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta I; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de referent treapta IA; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta I; 

• Se înființează Serviciul Administrare și Întreținere Domeniul Public cu un număr de 1+21 
posturi funcții contractuale și următoarea structură: 

- se înființează 1 funcție contractuală de de conducere de Sef Serviciu, gradul II. 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta I; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta I; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta II; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta I; 



- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta III; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta II; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta I; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta II; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta III; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor necalificat treapta II; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor necalificat treapta II; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor necalificat treapta I; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta I; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta I; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta II; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta I; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de muncitor treapta I; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de inspector de specialitate gradul IA SSD; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de referent treapta IA; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de șef formație; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de referent treapta IA; 

• Se înființează Compartimentul Auto cu un număr de 6 posturi funcții contractuale și 
următoarea structură: 

- se  înființează 1 funcție contractuală de șef formație; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de șofer treapta I; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de șofer treapta I; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de șofer treapta I; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de șofer treapta I; 
- se  înființează 1 funcție contractuală de șofer treapta I; 

8.Se reorganizeaza Direcția Tehnică cu un număr de 1+ 27 posturi și următoarea structură: 
• 1 funcție publică de conducere de Director executiv, gradul II; 
• Compartimentul Infrastructură se reorganizează cu un număr de 4 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 superior; 
                   - 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior. 

     Se desființează din structura Compartimentului Infrastructură următoarele funcții publice 
vacante:  
1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 1 funcție publică de inspector clasa I 
grad profesional asistent; 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional asistent;1 funcție 
publică de inspector clasa I grad profesional debutant. 
• Compartimentul Transport Energetic se reorganizează cu un număr de 1 post și următoarea  

structură:  
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional principal. 
      Se desființează din structura Compartimentului Transport Energetic următoarele funcții publice 
vacante: 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior și 2 funcții publice de 
inspector clasa I grad profesional principal.  
• Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de 

Utilități Publice și Guvernanță Corporativă se redenumește în Compartimentul Monitorizare 
Servicii Utilități Publice și Guvernanță Corporativa și se reorganizează cu un numar de 2 posturi și 
următoarea  structură:  
- 1 funcție publică de consilier clasa I grad  profesional superior; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad  profesional principal. 

    Se desființează din structura Compartimentului Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități 
Publice și Guvernanță Corporativă următoarele funcții publice vacante: 1 funcție publică de 
consilier clasa I grad  profesional superior, 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional 
principal, 1 funcție publică de consilier juridic clasa I grad profesional asistent, 1 funcție publică de 
inspector clasa I grad  profesional asistent. 



• Serviciul Achiziții Publice se reorganizează, cu un număr de 1+7 posturi și următoarea  
structură:  

- 1 funcție publică de conducere de Șef serviciu, gradul II; 
- 1 funcție publică de consilier achiziții publice clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de consilier achiziții publice clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de consilier achiziții publice clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de consilier achiziții publice clasa I grad profesional principal; 
- 1 funcție publică de consilier achiziții publice clasa I grad profesional asistent; 
- se înființează 1 funcție contractuală de inspector de specialitate grad IA; 
- se înființează 1 funcție contractuală de inspector de specialitate grad IA. 

    Activitatea juridică a Serviciului Achiziții Publice se preia de către Biroul Juridic Contencios, 
Autoritate Tutelară împreună cu următoarele funcții publice, ocupate: 
        -1 funcție publică de consilier juridic clasa I grad profesional superior; 
        -1 funcție publică de consilier juridic clasa I grad profesional principal. 
   Se desființează din structura Serviciului Achiziții Publice  1 funcție publică vacantă de consilier 
achiziții publice clasa I grad profesional debutant. 
• Serviciul Investiții  se redenumește în Serviciul Investiții și Proiecte de Finanțare și se 

reorganizează cu un număr de 1+11 posturi și următoarea structură: 
- 1 funcție publică de conducere de Șef serviciu, gradul II; 

• Compartimentul Proiectare – Execuție Investiții se reorganizează cu un număr de 10 posturi și 
următoarea structură: 

- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de referent clasa III grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional principal; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de inspector 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; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional asistent. 

   Se desființează din structura Compartimentului Proiectare – Execuție Investiții urmatoarele funcții 
publice vacante: 2 funcții publice de inspector clasa I grad profesional debutant. 
• Compartimentul Unitatea de Implementare a Programului de Finanțare se redenumește în 

Compartimentul Unitatea de Implementare a Proiectelor de Finanțare și se reorganizează cu un 
număr de 1 post funcție publică și următoarea structură: 

• 1 funcție publică de inspector clasa I  grad profesional superior. 
    Se desființează din structura Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor de 
Finanțare următoarele  funcții publice  vacante: 1 funcție publică de inspector clasa I grad 
profesional principal, 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional asistent, 1 funcție 
publică de inspector clasa I grad profesional superior. 

9. Se reorganizeaza Direcția Economică cu un număr de 1+48  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 contractuală de inspector de specialitate grad IA; 
- se înființează 1 funcție contractuală de inspector de specialitate grad I. 

• Compartimentul Informatică se redenumește în Compartimentul Informatizare și se 
reorganizează cu un număr de 2 posturi 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 următoarele funcții publice 
ocupate: 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior, 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 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+ 13 posturi și următoarea structură: 
- 1 funcție publică de conducere de Șef serviciu, gradul II; 

• Compartimentul Buget 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 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 înființează 1 funcție contractuală de inspector de specialitate grad IA. 

     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 și următoarea structură: 

- se înființează 1 funcție publică de conducere de Șef serviciu, gradul II; 
• Se înființează Compartimentul Colectare Obligații Fiscale cu un număr de 11 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 referent clasa III grad profesional superior; 
- se înfiițează 1 funcție publică de referent clasa III grad profesional principal. 

• Se înființează Compartimentul Exectări Obligații 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 

10.  Se reorganizează Direcția Patrimoniu și Direcția Arhitect Șef  care va prelua activitatea 
Direcției Patrimoniu, se redenumește în Direcția de Dezvoltare Urbană  cu un număr de 1+ 21 
posturi și următoarea structură: 

- 1 funcție publică de conducere specifică de Arhitect șef, gradul II; 
- se înființează 1 funcție publică de conducere de Director executiv adjunct, clasa I, gradul 

II. 
• Compartimentul Urbanism se reorganizează cu un număr de 3 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 asistent. 

       Se desființează din structura Compartimentului Urbanism următoarele  funcții publice 
vacante:  
1 funcție publică de referent de specialitate clasa II gradul profesional superior, 1 funcție publică de 
inspector clasa I grad profesional asistent, 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional 
asistent. 
• Compartimentul Autorizări se redenumește în  Compartimentul Autorizarea Construcțiilor și 

se reorganizează cu un număr de 4 posturi și următoarea structură: 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional  asistent; 
- 1 funcție publică de referent  clasa III grad profesional  superior, preluată din structura 

Compartimentului Disciplina în Construcții. 
       Se desființează din structura Compartimentului  Autorizarea Construcțiilor următoarele  
funcții publice vacante: 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior, 1 funcție 
publică de inspector clasa I grad profesional superior, 1 funcție publică de inspector clasa I grad 
profesional asistent. 
      Se desființează Compartimentul Disciplina în Construcții și următoarele  funcții publice 
vacante: 
1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior, 1 funcție publică de inspector clasa I 
grad profesional superior, 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional asistent, 1 funcție 
publică de inspector clasa I grad profesional principal, 1 funcție publică de inspector clasa I grad 
profesional asistent, 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional asistent, 1 funcție publică 
de inspector clasa I grad profesional debutant. 
•  Serviciul Patrimoniu preluat din structura Direcției Patrimoniu se redenumește în Serviciul 

Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie și se reorganizează cu un număr de 1 + 12 posturi  
și următoarea structură: 

- 1 funcție publică de conducere  de Șef serviciu, gradul II; 
• Compartimentul Evidența Patrimoniu și Spații cu Altă Destinație se comasează cu 

Compartimentul Administrare Patrimoniu, compartimente preluate din structura Seviciului 
Patrimoniu - Direcția Patrimoniu, se redenumește Compartimentul Evidența Patrimoniu și Spații cu 
Altă Destinație și 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 referent  clasa III grad profesional  superior; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 



- 1 funcție contractuală de muncitor treapta I; 
- 1 funcție contractuală de muncitor treapta I. 

      Se desființează din structura Compartimentului  Evidența Patrimoniu și Spații cu Altă 
Destinație 
și a Compartimentului Administrare Patrimoniu următoarele  funcții  vacante: 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 principal, 1 funcție publică de 
inspector clasa I grad profesional debutant, 1 funcție contractuală de muncitor treapta I, 1 funcție 
contractuală de referent treapta IA. 
• Compartimentul Spațiul Locativ preluat structura Direcției Patrimoniu se reorganizează cu 

un număr de 2  posturi  și următoarea structură; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior. 

   Se desființează din structura Compartimentului Spațiul Locativ următoarele  funcții publice 
vacante:  
1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional debutant, 1 funcție publică de inspector clasa 
I grad profesional asistent. 
• Compartimentul Cadastru-Topometrie preluat structura Serviciului Cadastru Topometrie, 

Admistrare Terenuri Agricole și Forestiere - Direcția Patrimoniu, se reorganizează cu un număr de 
1  post și următoarea structură; 

- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional principal. 
    Se desființează din structura Compartimentului  Cadastru-Topometrie următoarele  funcții  
vacante:  
1 funcție contractuală de inspector de specialitate gradul II, 1 funcție publică de consilier clasa I 
grad profesional superior, 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional debutant. 
    Se desființează din structura Compartimentului Cadastru-Topometrie următoarele  funcții  
ocupate:  
1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional asistent,1 funcție contractuală de referent  
gradul IA. 
• Compartimentul Administrare Terenuri Agricole și Forestiere preluat structura Serviciului 

Cadastru Topometrie, Admistrare Terenuri Agricole și Forestiere - Direcția Patrimoniu, se 
reorganizează cu un număr de 2  posturi și următoarea structură: 

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

    Se desființează din structura Compartimentului Administrare Terenuri Agricole și Forestiere 
următoarele  funcții  vacante: 1 funcție contractuală de inspector de specialitate gradul I, 1 funcție 
publică de inspector clasa I grad profesional asistent. 
• Compartimentul Administrare Terenuri preluat structura Direcției Patrimoniu se 

reorganizează cu un număr de 2  posturi  și următoarea structură; 
- 1 funcție publică de referent clasa III grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior. 

    Se desființează din structura Compartimentului Administrare Terenuri următoarele  funcții  
publice vacante: 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior, 1 funcție publică de 
inspector clasa I grad profesional debutant, 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional 
debutant. 
   Se desființează din structura Direcției de Dezvoltare Urbană următoarele funcții publice de 
conducere: 
   -1 funcție publică de conducere, ocupată,  de director executiv gradul II - Direcția 
Patrimoniu;  

- 1 funcție publică de conducere, vacantă, de șef serviciu gradul II, concomitent cu 
desființarea  Serviciului Cadastru Topometrie, Administrare Terenuri Agricole și Forestiere; 

- 1 funcție publică de conducere, vacantă, de șef Serviciu, gradul II – Serviciul Autorizări și 
Disciplina în Construcții. 

11. Se reorganizeaza Direcția Administrație Publică Locală cu un număr de 1+17  posturi și 
următoarea structură: 
• 1 funcție publică de conducere de Director executiv, gradul II; 



• Biroul Administrație Publică și Monitorizare Proceduri Administrative se comasează cu 
Compartimentul Centrul de Informare Cetățeni, se redenumește în Biroul Administrație 
Monitorizare Proceduri Administrative, Centrul de Informare Cetățeni și se reorganizează cu un 
număr de 1+7 posturi și următoarea structură: 

- 1 funcție publică de conducere de Șef Birou clasa I gradul II; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de referent de specialitate clasa II grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional asistent; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional principal; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional principal; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional principal; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional asistent. 

    Se desființează din structura Biroului Administrație Monitorizare Proceduri Administrative, 
Centrul de Informare Cetățeni următoarele  funcții  publice vacante: 1 funcție publică de consilier 
clasa I grad profesional superior; 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional principal; 1 
funcție publică de inspector clasa I grad profesional asistent; 1 funcție publică de referent clasa III 
grad profesional superior; 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior, 1 funcție 
publică de referent clasa III grad profesional superior, 1 funcție publică de referent clasa III grad 
profesional debutant. 
•   Biroul Juridic Contencios se comasează cu Compartimentul Autoritate Tutelară și se 

redenumește în Biroul Juridic Contencios, Autoritate Tutelară.  
  Se preiau din structura Serviciului Achiziții Publice  următoarele funcții publice, ocupate: 
            -1 funcție publică de consilier juridic clasa I grad profesional superior; 
            -1 funcție publică de consilier juridic clasa I grad profesional principal. 
    Biroul Juridic Contencios, Autoritate Tutelară se reorganizează cu un număr de 1+7 posturi 
și următoarea structură: 

- 1 funcție publică de conducere de Șef Birou clasa I gradul II; 
- 1 funcție publică de consilier juridic clasa I grad profesional principal; 
- 1 funcție publică de consilier juridic clasa I grad profesional principal; 
- se înființează 1 funcție publică de consilier juridic clasa I grad profesional superior; 
- se înființează 1 funcție publică de consilier juridic clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de consilier juridic clasa I grad profesional principal; 
- 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior. 

    Se desființează din structura Biroului Juridic Contencios, Autoritate Tutelară următoarele  
funcții  publice vacante: 2 funcții publice de consilier juridic clasa I grad profesional principal,  
1 funcție publică de consilier juridic clasa I grad profesional asistent, 1 funcție publică de consilier 
juridic clasa I grad profesional debutant, 1 funcție publică de consilier clasa I grad profesional 
superior, 2 funcții publice de inspector clasa I grad profesional asistent 
  Se desființează din structura Biroului Juridic Contencios, Autoritate Tutelară 1 funcție 
publică de execuție, ocupată, de consilier juridic clasa I grad profesional principal. 
• Compartimentul Registrul Agricol se reorganizează cu un număr de 1  post și următoarea 

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

    Se desființează din structura Compartimentului Registrul Agricol următoarele  funcții  
publice vacante: 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional asistent, 1 funcție publică de 
inspector clasa I grad profesional principal. 
  Se desființează din structura Compartimentului Registrul Agricol următoarea  funcție  publică 
ocupată: 1 funcție publică de consilier  clasa I grad profesional superior. 
• Compartimentul Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local se reorganizează cu un 

număr de 1  post și următoarea structură; 
- 1 funcție contractuală de inspector de specialitate gradul I. 

     Se desființează din structura Compartimentului Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului 
Local următoarea  funcție publică vacantă: 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional 
asistent. 



12. Se reorganizeaza Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor cu un număr 
de  

      1+ 9 posturi și următoarea structură: 
- 1 funcție publică de conducere de Șef serviciu, gradul II; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de referent clasa III grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional principal.  

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor va fi suboordonat Secretarului general 
al UAT Mediaș. 
     Se desființează din structura Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 
următoarele  funcții publice vacante: 1 funcție publică de inspector clasa I grad profesional superior, 
1 funcție publică de referent clasa III grad profesional superior. 
 Persoanelor a căror posturi vor fi desființate în urma reorganizării li se vor aplica prevederile 
art.518 și art.519 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, după caz.   

Art.7.Începând cu data de 01.03.2021, se aprobă în mod corespunzător organigrama și statul 
de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiul Mediaș, conform anexelor 1 și 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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, Clubul Sportiv Municipal Mediaș, 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. 

(2) Funcțiile de conducere și de execuție, vacante sau ocupate din cadrul instituțiilor publice 
menționate la alin. (1) care nu se mai regăsesc în noua structură a aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Mediaș se desființează cu respectarea procedurilor legale aplicabile 
categoriei de personal din care face parte. 

(3) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a 
reorganizării instituțiilor publice de interes local, menționate la alin. (1) și a reorganizării aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, se realizează cu respectarea procedurilor legale 
aplicabile categoriei de personal din care face parte, în termen de maximum 60 de zile de la data de 
01.03.2021.  

(4) Procedura pentru organizarea și desfășurarea examenului de testare profesională pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul  instituțiilor publice de interes local care 
fuzionează prin absorbție și din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, 
ale căror funcții au fost supuse reorganizării, ca urmare a modificărilor intervenite în structura 
organizatorică, se va aproba prin dispoziție a Primarului Municipiului Mediaș. 

Art.9 (1) Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, execuția bugetară, actele financiar-
contabile și de evidență operativă până la data 01.03.2021 și orice alte bunuri ale instituțiilor 
publice de interes local care se reorganizează, prin fuziune prin absorbție, potrivit prezentei hotărâri, 
se preiau de Municipiul Mediaș prin protocol de predare – primire care se va încheia în termen de 
maxim 60 de zile de la data de 01.03.2021. 

(2) Până la data încheierii protocolului de predare – primire, aceste instituții răspund de 
activitatea desfășurată și de integritatea patrimoniului. 

 
 
 



Art.10 Toate procedurile instituţiilor publice de interes local care se reorganizează, prin 
fuziune prin absorbție, potrivit prezentei hotărâri, aflate în derulare, precum și drepturile și 
obligațiile contractuale neexecutate ale acestora, vor fi preluate și continuate de către Municipiul 
Mediaș, care se subrogă în drepturile și obligațiile acestora, actele îndeplinite anterior rămânând 
valabile. 

Art.11 Pentru litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată, 
Municipiul Mediaș se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile instituţiilor publice de interes local 
care se reorganizează prin fuziune prin absorbție, potrivit prezentei hotărâri şi dobândesc calitatea 
procesuală a acestora. 

Art.12. Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Mediaș va fi modificat și completat corespunzător celor stabilite prin prezenta 
hotărâre va fi supus aprobării Consiliului Local Mediaș, până la data de 01.03.2021. 

Art.13. La data intrării în vigoare a dispozițiilor prezentei hotărâri orice alte dispoziții 
contrare își încetează aplicabilitatea. 
      Art.14. 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.15. 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 şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 
 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 35/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziționării de către municipiul Mediaș a unui teren situat administrativ în municipiul 
Mediaș str. Rubinului nr. 7, pentru asigurarea accesului în cadrul imobilului situat în Mediaș str. Rubinului nr. 

5, Grădinița cu program prelungit „Pinocchio” Mediaș 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 2021, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 26/2020 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea achiziționării de 

către municipiul Mediaș a unui teren situat administrativ în municipiul Mediaș str. Rubinului nr. 7, pentru asigurarea 
accesului în cadrul imobilului situat în Mediaș str. Rubinului nr. 5, Grădinița cu program prelungit „Pinocchio” Mediaș 
şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Patrimoniu din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 223/20.01.2021, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 4 de pe Ordinea de 
Zi, înregistrate sub nr. 16, 47 şi 73/28.01.2020,  

Având în vedere Procesul-verbal al Comisiei de analiză nr. 223/07.01.2021, constituită prin HCL 175/2020, 
modificată prin HCL nr. 391/2020, 

În conformitate cu prevederile art. 554, art. 557 alin. (1), 859 alin. (2), art. 863 lit. „d” 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 (1), alin (2) lit. „c” și alin (4) lit. „f”, art. 139, art. 240 alin. (2), art. 
196, art. 200, art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
  Art.1 Se aprobă achiziţionarea de către municipiul Mediaș a terenului situat administrativ în municipiul 
Mediaș str. Rubinului nr. 7, categoria de folosință curți-construcții, identificat în CF nr. 105487 Mediaș ( nr. CF vechi 
8968I nr. cadastral vechi 1765, nr. top 4708/1/1/1/7/2) nr. cadastral 105487, având suprafața de 970 mp, asupra căruia 
este înscris un drept de servitute de trecere cu piciorul și cu mașina pe imobilul cu nr. top. 4708/1/1/1/7/2, ca fond 
servant în favoarea imobilului cu nr. top. 4708/1/1/1/7/3 ca fond dominant, conform încheierii BCPI nr. 
4608/25.07.2006, pentru asigurarea accesului în cadrul imobilului situat în Mediaș str. Rubinului nr. 5, Grădinița cu 
program prelungit „Pinocchio” Mediaș, conform Procesului verbal nr. 223/07.01.2021 al Comisiei de analiză constituită 
prin HCL 175/2020, modificată prin HCL nr. 391/2020. 
  Art. 2. Se aprobă preţul final de cumpărare a terenului identificat la art. 1, în sumă de 54.750 euro (respectiv 
56,44 euro/mp), rezultat în urma negocierii de către Comisia de analiză constituită prin HCL 175/2020, modificată prin 
HCL nr. 391/2020. 

Art. 3. Contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect imobilul descris la art. 1 se va încheia în formă 
autentică la Biroul Notarului Public în termen de cel mult 30 zile de la data adoptării hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Mediaş. 

Art. 4. Pretul stabilit la art. 2 se va achita de către municipiul Mediaş, în termen de cel mult 30 zile de la data 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică la Biroul Notarului Public, în lei, la cursul de schimb 
valutar al BNR de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. 
   Art. 5. Se împuterniceşte Primarul municipiului Mediaş, dl. Gheorghe Roman, să semneze pentru şi în numele 
municipiului Mediaş, contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică la Biroul Notarului Public, cheltuielile 
notariale urmând să fie suportate de către cumpărător, excepţie făcând taxele şi impozitele ce incumbă legal 
vânzătorului. 
  Art. 6. Terenul care face obiectul prezentei hotărâri se va înregistra în evidenţele municipiului Mediaş ca 
imobil aparţinând domeniului privat, la valoarea prezentată în contractul de vânzare-cumpărare. 
  Art. 7. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Mediaș, aprobat prin HCL nr. 
157/2001 ”privind aprobarea listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” se va 
actualize în mod corespunzător. 
  Art. 8. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Patrimoniu din subordinea sa, vor 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, Directiei Economice, 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. 26/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind solicitarea domnului Buzean Ionuț-Arghir, în calitate de administrator al SC 

Luemma Arghir Construct SRL CIF: 41019396, de preluare a străzii „Aviatorilor”, în 
proprietatea Municipiului Mediaș 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 

2021, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 27/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 

solicitării domnului Buzean Ionuț-Arghir, în calitate de administrator al SC Luemma Arghir 
Construct SRL CIF: 41019396, de preluare a străzii „Aviatorilor”, în proprietatea Municipiului 
Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 176/13.01.2021 

- 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. 17şi 74/28.01.2021, 

Văzând adresa domnului Buzean Ionuț-Arghir înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș 
sub nr. 176/06.01.2021, 

În conformitate cu prevederile art. 562 alin. (2) și art. 889 alin. (1) și (2) din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, 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 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
  Art. 1. (1) Se aprobă solicitarea domnului Buzean Ionuț-Arghir, înregistrată la Primăria 
Municipiului Mediaș sub nr. 176/2021, domiciliat în Mediaș str. Păstorilor de Jos nr. 25, în calitate 
de administrator al SC Luemma Arghir Construct SRL CIF: 41019396,  de preluare a străzii 
„Aviatorilor”, identificată în CF 103586 Mediaș sub nr. cadastral/topografic 103586, teren 
intravilan, în suprafață de: din acte 2.668 mp, măsurată de 2.679 mp, în proprietatea Municipiului 
Mediaș. 
 (2) Actele care vor sta la baza preluării în propiretate a întregului imobil sunt următoarele: 
 - Extrasul de carte funciară; 
 - Declarația de renunțare la dreptul de proprietate, în formă autentică; 
 - Raportul de evaluare al imobilului, reprezentând datele tehnice și valorile străzii 
Aviatorilor cu rețelele edilitate de apă și canalizare menajeră. 
  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, beneficiaruluir 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. 27/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind prelungirea contractului de administrare nr. 24/2016 încheiat între Municipiul 
Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 

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

prelungirea contractului de administrare nr. 24/2016 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. 629/13.01.2021,   

- 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. 18 şi 75/28.01.2021, 

Văzând adresa nr. 51/06.01.2021 a Direcției de Asistență Socială Mediaș, înregistrată la 
Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 255/07.01.2021 și HCL nr. 32/2016 privind schimbarea 
destinaţiei unor imobile şi darea în administrare către Direcţia de Asistenţă Socială, 

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. Se aprobă prelungirea duratei contractului de administrare nr.24/2016 încheiat între 

Municipiul Mediaş și Direcția de Asistență Socială Mediaș,  pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 
data de 01.02.2021,  pentru următoarele imobile de locuințe sociale aparținând domeniului public al 
Municipiului Mediaș:  

- str. Tineretului nr. 7, bl. 11 sc. A ap. 3 înscris în CF nr. 103080-C1-U16, cu nr. top 
2048/1/2/2/1/1/1/1/8/III, compus din: 3 camere, bucătărie, baie, vestibul și balcon, cu cote părţi 
comune de 4,01% din spații comune: fundaţie, acoperiş terasă, hol casa scărilor, uscătorie, subsol 
tehnic, instalaţie apă, canalizare, gaz metan, instalaţie electrică, încălzire centrală, antena colectivă 
RTV, trotuar de protecţie şi din teren în suprafaţă de 346 mp., înscris în CF nr. 103080 Mediaş cad. 
2048/1/2/2/1/1/1/1/8 cu valoarea imobilului de 53928,58 lei și a terenului  de 1628,62 lei. 

- str. Şerban Vodă nr. 23, compus din 3 locuințe sociale, înscris în CF Mediaş nr. 111041, cu 
nr. top 988/1, casă din lemn și teren în suprafaţă de 313 mp. înscris în CF Mediaş nr. 111041, cu nr. 
top 988/1, 988/2, cu valoarea totală a celor 3 locuințe de 139.395,95 lei și a terenului de 51.904,79 
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. 19/2021  
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  Oto-Rino-Laringologie dr. Moldovan Marioara, situat în Mediaș, str. 
Cloșca nr.2 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29  ianuarie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 13/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune neexercitarea 
dreptului de preemţiune la cumpărarea unei cote părți din spațiul în care funcționează cabinetul medical  
Oto-Rino-Laringologie dr. Moldovan Marioara, 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. 60/05.01.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 7 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 19, 48  şi 76/28.01.2021, 
 Văzând adresa nr. 133/12.01.2021 a Colegiului Medicilor din Sibiu, înregistrată la Primăria 
Municipiului Mediaș sub nr. 651/13.01.2021 și adresa nr. 17.436/2020 a doamnei Moldovan Marioara, 
 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 Oto-Rino-Laringologie dr. Moldovan Marioara , situat în Mediaş str.Cloșca 
nr.2, identificat în cartea funciară după cum urmează: 

- C.F.Mediaș nr.100095-C1-U16 nr.cadastral 100095-C1-U16 în cotă de 1/1, conform încheierii 
nr.18001/08.12.2009 și teren aferent înscris în CF Mediaș nr.100095 nr.cadastral 100095 în cotă de 99/10000 
din 2.412 mp aferent U16; 

- C.F.Mediaș nr.100095-C1-U24 nr.cadastral 100095-C1-U24 în cotă de 1/4 parte conform încheierii 
nr.18005/08.12.2009 și teren aferent înscris în CF Mediaș nr.100095 nr.cadastral 100095 în cotă de 17/20000 
din 2.412 mp aferent U24; 

- C.F.Mediaș nr.100095-C1-U21 nr.cadastral 100095-C1-U21 în cotă de 2/12 parte, conform 
încheierii nr.18003/08.12.2009 și teren aferent înscris în CF Mediaș nr.100095 nr.cadastral 100095 în cotă de 
1/1875 din 2.412 mp aferent U21; 

- C.F.Mediaș nr.100095-C1-U4 nr.cadastral 100095-C1-U4 în cotă de 1/17 parte, conform încheierii 
nr.18007/08.12.2009 și teren aferent înscris în CF Mediaș nr.100095 nr.cadastral 100095 în cotă de  3/17000 
din 2.412 mp aferent U4;  

 - C.F.Mediaș nr.100095-C1-U23 nr.cadastral 100095-C1-U23 în cotă de 1/7 parte, conform 
încheierii nr.18009/08.12.2009 și teren aferent înscris în CF Mediaș nr.100095 nr.cadastral 100095 în cotă de 
3/7000 din 2.412 mp aferent U23.  

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. 13/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere 

 
  Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 2021,  
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 14/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune repartizarea unei 
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. 615/13.01.2021,    

- avizul comisiei de specialitate nr. 2 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 8 de pe Ordinea 
de Zi, înregistrat sub nr. 49/28.01.2021, 
 Având în vedere procesul-verbal al Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Mediaş 
1793/28.01.2021. 
 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. 04/2021  
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.9 bl.5 sc.A ap.9 compusă 

din: cameră, bucătărie, baie, cămara, hol, debara  și balcon, înscrisă în CF Mediaș nr. 104106-C1-U9,  
nr.cad.104106-C1-U9 cu cote indivize de 382/10000 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. 104106 nr. cad.104106, 
domnișoarei Muscă Daniela domiciliată în Mediaș.  str. Hula Veche nr.51, aflată pe poziția nr.21 cu 46 
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 01.02.2021. 
(3) Chiria este stabilită în conformitate cu prevederile legii, pentru persoanele cu vârsta sub 35 de 

ani, conform anexei 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. 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.3. Secretarul general al municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, Direcției 
Patrimoniu, beneficiarei 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. 14/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, 

de natura bunurilor mobile 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 15/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune includerea în 

domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, de natura bunurilor mobile şi 
raportul de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 17.365/15.01.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 9 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 20 şi 77/28.01.2021, 

Văzând adresele nr.17.365/2020 și nr.17.700/2020 ale Direcției Tehnice prin care se comunică 
procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 17.275/15.12.2020 respectiv nr. 17.620/21.12.2020,  
 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, a 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 bunurilor reprezentând 

„Instalație termică și centrală termică”, înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
rezultate  în urma finalizării obiectivelor de investiții, după cum urmează: 

a) ” Instalație termică și centrală termică în corpul C, Liceul Teoretic Axente Sever”, conform 
procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.17.275/15.02.2020, cu valoarea totală de 269.821,54 
lei (cu TVA); 

b) ” Instalație termică inclusiv centrală termică Corp A și C, Școala Gimnazială Herman Oberth 
Mediaș”, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.17.620/21.12.2020, cu valoarea 
totală de 367.482,00 lei (cu TVA), compusă din 250.048,10 lei (cu TVA) aferentă „Instalației termice, 
incluzând centrală termică Corp A” și 117.433,90 lei (cu TVA) aferentă „Instalației termice, incluzând 
centrală termică Corp C”. 

Art.2. Se aprobă completarea contractului de administrare nr. 45/2017 încheiat între Municipiul 
Mediaș și Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș cu bunul precizat la art. 1 lit. „a” 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”, 
modificată și completată, se va actualiza în mod corespunzător, conform legislației 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, Liceului Teoretic „Axente Sever” Mediaș, şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 15/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind revocarea dreptului de administrare al Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș 

asupra unor dotări aferente locurilor de joacă, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și 
modificarea contractului de administrare nr. 8/2006 

 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 2021,  
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 12/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune revocarea 
dreptului de administrare al Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș asupra unor dotări 
aferente locurilor de joacă, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și modificarea contractului de 
administrare nr. 8/2006 şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 462/15.01.2021, 

- 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. 21 şi 78/28.01.2021, 

Văzând adresa nr. 2034/2020 a Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș, înregistrată la 
Primăria municipiului Mediaș sub nr. 17.677/2020 prin care se comunică procesul verbal privind propunerea 
de casare nr. 2.035/16.12.2020, 
 În conformitate cu prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, OG nr. 112/2000 
pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, 
 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” și „d”, alin. (6) lit. „a”, alin. (7) lit. „n”, 
art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. „b” din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1.  Se revocă dreptul de administrare al Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș 
asupra bunurilor de natura obiectelor de inventar reprezentând dotări aferente unor locuri de joacă, înscrise în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.02.2021, în vederea scoaterii 
din funcțiune, casare și valorificare. 

Art.2.  Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea și valorificarea bunurilor, identificate la art. 1, 
înscrise în anexa prezentei hotărâri, conform procesului verbal nr. 462/12.01.2020, întocmit de Comisia de 
casare numită prin Dispoziția Primarului nr. 712/2020. 

Art.3. (1) Se împuternicește Direcția de Administrare a Domeniului Public Mediaș, în vederea 
întocmirii documentelor necesare privind valorificarea bunurilor înscrise în anexa prezentei hotărâri, prin 
operatori economici autorizați, în numele și pentru Municipiul Mediaș. 

(2) Sumele obținute din valorificare se fac venituri la Bugetul Local al Municipiului Mediaș. 
Art.4.  Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la contractul de administrare nr. 8/2006, modificat și 

completat prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Administrare a Domeniului 
Public Mediaș, conform celor precizate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

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, Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș, şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman  
Nr. 12/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
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 
 

  Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 2021,  
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 22/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 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 şi raportul de specialitate 
întocmit de Direcţia Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului municipiului Mediaş 
înregistrat sub nr. 838/15.01.2021,   
 - avizul comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 11  de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 22 și 79/28.01.2021, 
 Având în vedere procesul-verbal al Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Mediaş nr. 
523/12.01.2021, 
 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, 
 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 preliminară 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, 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. 

(3) Termenul de depunere al contestațiilor este de 7 zile de la data afișării 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, iar soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 
15 zile de la primire, în condițiile legii. 

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, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 22/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/
http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                                  VIZAT 
                 SECRETAR GENERAL 
                                           Petruţiu Marina - Simona      
 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru locuințele ANL  situate în Mediaş care expiră 
la data de 01.02.2021 

 
  Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 2021,  
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 23/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune prelungirea unor 
contracte de închiriere pentru locuințele ANL  situate în Mediaş care expiră la data de 01.02.2021 şi raportul 
de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1027/19.01.2021,    

- avizul comisiei de specialitate nr. 2 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 12 de pe Ordinea 
de Zi, înregistrate sub nr. 50/28.01.2021, 
 Având în vedere procesul-verbal al Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Mediaş 
1793/28.01.2021,  

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.118/2015 pentru titularul 
contractului, domnul Borcea Marius Cătălin, pe o perioadă de 1 an,  începând cu data de 01.02.2021, pentru 
apartamentul    ANL situat in Mediaș  pe str. Predeal nr.2 bl.8 sc.B ap.26, compus din: 2 camere, bucătarie, 
baie, cămara, hol, 2  balcoane, identificat în CF Mediaș nr.112385-C1-U26  nr.cad.112385-C1-U26 cu cote 
indivize comune de 490/10000 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. 112385 nr.top.112385. 

Art.2. Se aprobă prelungirea  duratei contractului de închiriere nr.125/2012 pentru titularul 
contractului, domnul Oprișcan Florin, pe o perioadă de 1 an,  începând cu data de 01.02.2021 pentru 
garsoniera   ANL situată în Mediaș  pe str. Predeal nr.2 bl.9 sc.A ap.5, compusă din: cameră, bucătărie, baie, 
cămara, hol și   balcon, identificată în CF nr.112386-C1-U5 Mediaș nr.cad.112386-C1-U5 cu cote indivize 
comune de 310/10000 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.3. Se aprobă prelungirea  duratei contractului de închiriere nr.51/2011 pentru titularul 
contractului, domnul Halici Cosmin, pe o perioadă de 1 an,  începând cu data de 01.02.2021 pentru 
garsoniera   ANL situată în Mediaș pe str. Sinaia nr. 9 bl. 5 sc. B ap.14, compusă din: cameră, bucătărie, 
baie, cămara, hol, debara și   balcon, identificată în CF nr.104106–C1-U14 Mediaș nr. cad 104106–C1-U14, 
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.104106 Mediaș, nr. cad. 104106. 

Art.4. Se aprobă prelungirea  duratei contractului de închiriere nr.1/2017 pentru titularul 
contractului, domnul Brașovean Vasile Nistor, pe o perioadă de 1 an,  începând cu data de 01.02.2021 pentru 
apartamentul   ANL situat în Mediaș  pe str. Predeal nr.2 bl.7 ap.3, compus din: 2 camere, bucătărie, baie, 
cămara, hol, debara și   balcon, identificat în CF nr.112384-C1-U3 Mediaș nr.cad.112384-C1-U3 cu cote 
indivize comune de 616/10000 din hol scară, windfang, cameră centrală termică, uscătorie, terasă, pereți 
despărțitori, planșee, fundații, branșamente rețele edilitare, subsol tehnic, și din teren de 472 mp  înscris în 
CF Mediaș nr. 112384 nr.top.112384. 

 
 
 
 



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

contractului, domnișoara Moga Corina Georgeta, pe o perioadă de 1 an,  începând cu data de 01.02.2021 
pentru garsoniera   ANL situată în Mediaș pe str. Sinaia nr. 2 bl. 1 sc. B ap.1, compusă din: cameră, 
bucătărie, baie, cămara, hol și debara, identificată în CF nr.104092–C1-U11 Mediaș nr. cad 104092–C1-U11, 
cu cote indivize comune de 294/10000 din alte spații comune  (14 holuri, 3 depozite, 1 boxă, 1 adăpostr 
protecție civilă cu 5 încăperi, 2 holuri și 1 wc, 2 casa scării, 2 debarale, 2 uscătorii, centrală termică) și din 
teren de 479 mp înscris în CF nr.104092 Mediaș, top. 104092. 

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 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. 23/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului din cadrul imobilului situat în Ighișu 

Nou str. Școlii nr.57, aflat în domeniul public al municipiului Mediaș 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 2021,  
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 30/2021 al proiectului de hotărâre prin care se aprobarea închirierii prin 
licitație publică a spațiului din cadrul imobilului situat în Ighișu Nou str. Școlii nr.57, aflat în domeniul 
public al municipiului Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 300/19.01.2021, 

- 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. 23 şi 80/28.01.2021, 

Văzând procesul verbal al Comisiei de validare încheiat la data de 29.01.2021,  
 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) Se aprobă închirierea prin licitație publică  a spațiului parte din imobilul situat în Ighișu 
Nou, str. Școlii nr.57, apartinand domeniului public al municpiului Mediaș, identificat în CF nr.114568 
Mediaș nr. cadastral 114568-C1, cu teren identificat în CF nr.114568 Mediaș nr. cadastral 114568, în scopul 
amenajării unui punct farmaceutic, a unui dispensar medical. Spațiul are o suprafață totală de 74,09 mp, fiind 
compus din 4 încăperi în suprafață utilă totală de 48,79 mp, 1 hol în suprafață utilă de 19,99 mp și 1 grup 
sanitar în suprafață utilă de 5,31 mp, respectiv teren aferent spațiului în suprafață de 100 mp, conform 
planului de situație, anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Spațiul are valoarea de 
inventar de 23.600,65 lei, iar terenul aferent are valoarea de inventar de 1.500,00 lei. 

(2) Destinația spațiului descris la art.1 este de ”Prestări servicii” (activități farmaceutice și medicale). 
(3) Durata închirierii este de 5 ani începând cu data încheierii Contractului de închiriere. 
(4) Prețul minim al închirierii este de 243,95 lei/lună, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local 

Mediaș nr. 112/2020, tarif pentru ”Prestări servicii” - zona sat aparținător Ighișu Nou. 
Art.2.  Se aprobă documentația  de atribuire, conform anexei nr. 2 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: - dl Medeșan Florin-Cosmin -  membru;   dl  Dobai Paul-Adrian           – supleant; 
PSD: - dl Macaveiu Mihai-Ion        –  membru;   dl Bordi Lucian                     – supleant; 
PNL - dl Chiorean Iustin                 – membru;   dna Duma Silvia  Nicoleta    – 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: - dl Tulinschi Alexandru-Simion - membru;  dl Radu George-Stelian               – supleant; 
PNL: - dl  Boca Teofil                            - membru; dl Toderici Marius-Ioan                – supleant; 
PNL: - dl Tănase Vasile                         - membru; dna Avrămescu Olimpia-Aurelia  – 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, SC Eveniment Pharma SRL prin grija Direcţiei Patrimoniu, persoanelor desemnate şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman  
Nr. 30/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea și completarea ”Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al 

municipiului Mediaș” aprobată prin HCL Mediaș nr.157/2001 ”privind aprobarea listei de inventar a 
bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 31/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea și 

completarea ”Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” aprobată 
prin HCL Mediaș nr.157/2001 ”privind aprobarea listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul 
privat al municipiului Mediaș” şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu  din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1250/20.01.2021,   

- 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. 24 şi 81/28.01.2021, 
 În conformitate cu  prevederile art.6 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 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, art. 200, art. 354, art. 
357  din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 
Art.1. Se aprobă modificarea și completarea ”Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul 

privat al municipiului Mediaș” –– „Anexa nr.2 Terenuri”, aprobată prin HCL Mediaș nr.157/2001 - ”privind 
aprobarea listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș”, cu 
modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

 a) ”Secțiunea I Bunuri imobile” se modifică, pentru următoarea poziție: 
 - poziția nr.521, coloana ”Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ”Teren curți-construcții”, 

coloana ”Elemente de identificare”, va avea următorul cuprins: ”Mediaș, Șoseaua Sibiului fn, teren 
împrejmuit în suprafață de 1808 mp, nr. cadastral 114424, teren împrejmuit în suprafață de 1382 mp, nr. 
cadastral 114425”, coloana ”Valoarea de inventar”, va avea următorul cuprins: ”417.070,00”, coloana 
”Situația juridică actuală”, va avea următorul cuprins: ”Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr.373/ 
26.11.2018, CF nr.114424 Mediaș, CF nr.114425 Mediaș”.  

 b) ”Secțiunea I Bunuri imobile” se completează cu 2 poziții noi, nr.598 – nr.599, după poziția nr.597, 
respectiv cu imobile reprezentând terenuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea”Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Mediaș” –– „Anexa nr.3 Locuințe”, aprobată prin HCL Mediaș nr.157/2001 - ”privind 
aprobarea listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș”, cu 
modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

 - poziția nr.477, coloana ”Elemente de identificare”, va avea următorul cuprins: ”Mediaș, str. Mihai 
Kogălniceanu nr.25, suprafață construită la sol 148 mp, casă compusă din 4 camere, bucătărie, baie, hol, 
cămară, pivniță, nr. cadastral 115324-C1 și teren curți-construcții, teren împrejmuit în suprafață de 472 mp, 
nr. cadastral 115324”, coloana ”Situația juridică actuală”, va avea următorul cuprins: ”Hotărârea Consiliului 
Local Mediaș nr.284/ 17.10.2016, CF nr.115324 Mediaș”. 

Art.3. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Mediaș aprobat prin HCL 
Mediaș nr.157/2001 ”privind aprobarea listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Mediaș” se va actualiza în mod corespunzător, conform celor precizate la art. 1, 2, precum și în 
conformitate cu legislația 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. 31/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2021 pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din 
familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 
 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 

2021,   
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 04/2021al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 

Planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2021 pentru repartizarea orelor de muncă prestate 
lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 
completările ulterioare şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Asistență Socială Mediaș, 
vizat de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Mediaş, înregistrat sub nr. 82/08.01.2021,   

- avizul comisiei de specialitate nr. 2 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 15 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. 51/28.01.2021, 
 În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei 
sociale, art. 1, art. 6 alin. (2) şi (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
actualizată, art. 28 alin. (1), (2) şi (3) din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,  
  În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art.129 alin.(1), alin.(2), lit.„d” şi alin.(7) lit. 
„b”, art.139, art. 196, art. 200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1.  Se aprobă Planul de acţiuni/lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea 

orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore, apte de muncă, din familia beneficiară de 
ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcția de 
Administrare a Domeniului Public Mediaș din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art.3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de 
Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice, Direcţiei de Asistenţă Socială, Direcția de 
Administrare a Domeniului Public Mediaș şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia 
pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 4/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul local al municipiului Mediaș, pentru anul 2021 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 
2021,  

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 5/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al 
municipiului Mediaș, pentru anul 2021 şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Asistență 
Socială Mediaș, vizat de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Mediaş,  înregistrat sub nr. 138/12.01.2021,   
 - avizul comisiei de specialitate nr. 2  la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 16 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. 52/28.01.2021,  
 Având în vedere HCJ Sibiu nr. 20/2013 privind aprobarea Strategiei Judeţene de Dezvoltare 
a Serviciilor Sociale 2013-2017-2022- Judeţul Sibiu, 
 În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. „b”, art. 118 din Legea nr. 292/2011 
Legea asistenţei sociale, ale Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului 
anual  de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului 
județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art.129 alin.(1), alin.(2), lit.„d” şi alin.(7) lit. 
„b”, art.139, art. 196, art. 200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art.1. Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate 
din bugetul local al municipiului Mediaș, pentru anul 2021, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea sa, 
va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din 
actele normative în materie. 
 Art.3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de 
Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice,  Direcţiei de Asistenţă Socială, UAMS şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 5/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreținere care stă la baza calculului 

contribuției lunare de întreținere a copiilor înscriși în creșe, suportată de 
părinții/reprezentanții legali ai copiilor acestora, pentru serviciile furnizate de Creșe Mediaș, 

în anul 2021 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 
2021,  

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 6/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 

cuantumului costului mediu lunar de întreținere care stă la baza calculului contribuției lunare de 
întreținere a copiilor înscriși în creșe, suportată de părinții/reprezentanții legali ai copiilor acestora, 
pentru serviciile furnizate de Creșe Mediaș, în anul 2021 şi raportul de specialitate întocmit de 
Direcţia de Asistență Socială Mediaș, vizat de către Direcția Economică din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Mediaş, înregistrat sub nr. 110/11.01.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2  și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 
17 de pe Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. 25, 53 şi 82/28.01.2020, 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) şi (2) din OG nr. 68/2003 privind serviciile 
sociale cu modificări şi completări, art. 45 alin. (1) din Legea. nr. 292/2011 – Legea asistenţei 
sociale, actualizată, art. 8 alin. (1) şi art. 9 alin. (1), (2), (3), (4), (5) din Legea nr. 263/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, actualizată, art.72 alin. (1)-(3) din HG nr. 
1.252/2012  privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi 
de educaţie timpurie antepreşcolară, actualizată,   

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art.129 alin.(1), alin.(2), lit.„d” şi alin.(7) lit. 
„b”, art.139, art. 196, art. 200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se aprobă, pentru anul 2021,  cuantumul de 390,00 lei/persoană, reprezentând costul 

mediu lunar de întreţinere pentru serviciile furnizate de creşele din municipiul Mediaş, sumă care 
stă la baza calculului contribuţiei lunare de întreţinere a copiilor înscrişi în creşe, suportată de 
părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. 

Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş 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 de Asistenţă Socială şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia 
pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 6/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi sat 
aparţinător Ighişu Nou, care vor împlini  80 de ani de viață pe parcursul anului 2021, în 

vederea creșterii calității vieții 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 
2021,  

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 08/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune acordarea 
de suport și sprijin persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou, care 
vor împlini  80 de ani de viață pe parcursul anului 2021, în vederea creșterii calității vieții şi 
raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Asistență Socială Mediaș, vizat de către Direcția 
Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaş înregistrat sub nr. 131/12.01.2021,   
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 
18 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 26, 54 şi 83/28.01.2020, 

În conformitate cu prevederile art. 11, art. 12 și art. 23 din OG nr. 68/2003 privind serviciile 
sociale, art.2, art.4 ale Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, art. 23, 
art. 24, art. 25, art. 26 şi art. 27 ale Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale, art. 93, art.94 din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale, 

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art.129 alin.(1), alin.(2), lit.„d” şi alin.(7) lit. 
„b”, art.139, art. 196, art. 200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

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

Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou, care pe parcursul anului 2021 vor împlini vârsta de 80 de ani 
de viaţă,  în sumă de 500 lei/persoană. 

      (2) Înmânarea premiilor și a diplomelor se va face într-un cadru festiv în preajma 
sărbătorilor religioase din cursul anului.  
            (3) Lista cu persoanele care vor împlini vârsta de 80 de ani de viață în cursul anului 2021 
va fi supusă aprobării Consiliului Local Mediaş. 
       (4) Sumele de bani necesare acordării acestei măsuri de suport şi sprijin, vor fi prevăzute 
în bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială pentru anul 2021 la capitolul 68.02 – ajutoare sociale. 
 Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea sa, 
va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din 
actele normative în materie. 
 Art.3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de 
Administraţie Publică Locală, Direcţiei de Asistenţă Socială, Direcţiei Economice şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.   
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 8/2021  
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor 
împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2021 

  
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 

2021,   
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 09/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 50 de ani 
de căsătorie în cursul anului 2021 şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Asistență 
Socială Mediaș, vizat de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Mediaş, înregistrat sub nr. 130/12.01.2021,   
 - 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.27, 55 şi 84/28.01.2020,  
 În conformitate cu prevederile art. 11, art. 12 și art. 23 din OG nr. 68/2003 privind serviciile 
sociale, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26 şi art. 27 ale Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi 
combaterea marginalizării sociale, ale art.2, art.4 ale Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată şi actualizată, art. 93 şi art. 94 din Legea nr. 292/2011 privind 
asistenţa socială,  
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art.129 alin.(1), alin.(2), lit.„d” şi alin.(7) lit. 
„b”, art.139, art. 196, art. 200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. (1) Se aprobă acordarea unor premii în cuantum  de 700 lei/familie,  familiilor cu 

domiciliul în municipiul Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou, care vor împlini 50 de ani de 
căsătorie în cursul anului 2021.  

(2) Înmânarea premiilor se va face în  cadrul unui eveniment organizat cu această ocazie, iar 
meniul pentru o persoană nu poate depăși suma de 100 de lei.  

(3) Lista cu persoanele căsătorite care formează familii care vor împlini 50 de ani de 
căsătorie în cursul anului 2021 va fi aprobată ulterior prin Hotărâre a Consiliului Local.  

(4) Sumele de bani necesare acordării premiilor, vor fi prevăzute în bugetul Direcţiei de 
Asistenţă Socială pentru anul 2021 la capitolul 68.02 – ajutoare sociale.  

Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea sa, 
va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din 
actele normative în materie. 
 Art.3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de 
Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice, Direcţiei de Asistenţă Socială, şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.    
    
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 9/2021  
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Mediaș 

 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29  ianuarie 
2021, 

Având în vedere: 
            - Referatul de aprobare nr. 36/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
reorganizarea Direcției de Asistență Socială Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcția 
de Asistență Socială Mediaș și Direcţia Economică  din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 319/22.01.2021, modificat prin Raportul de 
specialitate nr. 385/26.01.2021 
 - 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. 28,56 şi 85/28.01.2020,  

Văzând Raportul nr. nr. 17831/23.12.2020 privind adecvarea structurii Primăriei 
Municipiului Mediaș la obiectivele imediate de dezvoltare ale comunității, întocmit de către 
Societatea MDC MANAGEMENT DEVELOPMENT CONSULTING S.R.L., 

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, 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,  
 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. 518, art. 519 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Începând cu data de 01.03.2021, se aprobă reorganizarea Direcției de Asistență 
Socială Mediaș cu următoarele modificări în organigramă și statul de funcții: 

a) Se reorganizează Compartiment Resurse  Umane şi Monitorizare Asistenţi Personali, 
Indemnizaţii prin desfiinţarea funcţiei publice vacante de inspector principal  din cadrul    
Compartimentului Resurse  Umane şi Monitorizare Asistenţi Personali, Indemnizaţii, 
compartimentul va avea 2 posturi ocupate 
b) Se reorganizează Compartiment   Economico Financiar Administrativ prin desfiinţarea  

funcţiei publice vacante de inspector superior  din cadrul    compartimentului   Economico Financiar 
Administrativ, compartimentul va avea 5 posturi ocupate 

c) Se reorganizează compartimentului Juridic  Contencios , prin desfiinţarea  funcţiei 
publice ocupate, consilier asistent din cadrul compartimentului Juridic  Contencios , 
compartimentul va avea 1 post ocupat 

d) Se reorganizează compartiment Creșa nr.1 prin desfiinţarea funcţiei contractual bugetare 
vacante de administrator treapta I din cadrul Creşei nr. 1, creșa va avea 6 posturi 

e)Se desființează compartimentul Programe  Strategii  şi Relaţii cu ONG  
- desfiinţarea  funcţiei publice vacante de inspector superior  din cadrul 

compartimentului Programe     Strategii  şi Relaţii cu ONG , 
- desfiinţarea  funcţiei publice ocupate,  inspector superior  din cadrul 

compartimentului Programe     Strategii  şi Relaţii cu ONG,  
f)Se reorganizează serviciul  Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale, prin: 

- desfiinţarea  funcţiei publice vacante de consilier superior  din cadrul    compartimentului 
Beneficii de Asistenţă Socială, 



- desfiinţarea  funcţiei publice ocupate, referent  superior  din cadrul compartimentului 
Beneficii de   Asistenţă Socială, acesta va avea 15 posturi din care 1 post de conducere 
vacant și 14 posturi de execuție ocupate 
g) Se reorganizează Adăpostului de Noapte şi Asistenţă de Reinserţie pentru Persoanele fară 

Adăpost prin: 
- desfiinţarea  funcţiei contractual bugetare vacante de supraveghetor de noapte din cadrul  

Adăpostului de Noapte şi Asistenţă de Reinserţie pentru Persoanele fară Adăpost,  
- desfiinţarea funcţiei contractual bugetare vacante de asistent social, gradul principal 

din cadrul     Adăpostului de Noapte şi Asistenţă de Reinserţie pentru Persoanele fară 
Adăpost, va avea 5 posturi ocupate 
h)Desfiinţarea Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare în conformitate cu 

prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. I /1854 din 11.12.2020 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 78/2020 privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului 
angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea 
primului ajutor calificat, aflate în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale, 

- desfiinţarea a 5 funcţii  contractual bugetare,  vacante în luna decembrie 2020, 
de pompier salvator  din cadrul Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 
Descarcerare,  
i)transformarea  funcției contractual bugetare vacante de mediator sanitar din cadrul  

compartimentului  de     Asistenţă Medicală Comunitară, în funcţie contractual bugetară 
vacantă de     asistent medical comunitar, 

j) înfiinţarea  unei funcţii contractual bugetare vacante de asistent medical în cadrul 
compartimentului  ASISTENŢĂ MEDICALĂ UNITĂŢI  ÎNVĂŢĂMÂNT, 

k)Pentru implementarea proiectului titlul ACCES – Acțiuni pentru Comunitate de 
Combatere a Excluziunii Sociale proiect finanțat în cadrul  Programului APELUL DE FIȘE DE 
PROIECTE POCU/GAL ZUM MEDIAS/2020/5/1/OS5.1 se înființează serviciul social 
CENTRUL COMUNITAR MEDICO SOCIAL, care va avea următoarea structură de personal: 

I. Centrul de zi pentru copii, la nivelul caruia se înființează:  
-  1 funcţie contractual bugetară vacantă de psiholog, 
-  2 funcţii contractual bugetare vacante de educator, 
-  1 funcţie  contractual bugetară vacantă de asistent social,  
-  se mută compartimentul de Asistenţă Medicală Comunitară, în cadrul Centrul Comunitar 

Medico Social. 
 
II. Centrul De Agrement Şi Sport, la nivelul caruia se înființează: 
   -  1 funcţie contractual bugetară vacantă de profesor sport 
    - 1 funcţie contractual bugetară vacantă de profesor atelier creaţie 
     

l) Pentru implementarea proiectului „Educație antepreșcolară , premisă pentru dezvoltare 
comunitară în Municipiul Mediaș  ”, proiect finantat prin Programul Operațional Capital Uman 
2014 -2020 Axa Prioritara 6, Prioritatea de investiții 10.i, Obiectiv specific 6.2 Denumire Apel 
"DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE EDUCAȚIE ANTEPREȘCOLARĂ" Regiuni mai puțin 
dezvoltate Cod Apel POCU/658/6/2 se înființează Creșa nr. 3 , care va avea următoarea structură de 
personal: 

- 3 funcţii contractual bugetare vacante de educator puericultor,  
- 1 funcţie contractual bugetară vacantă de muncitor calificat ,(bucatar) 

      -     7 funcţii contractual bugetare vacante de îngrijitoare, 
      -     1 funcţie contractual bugetară vacantă  de administrator treapta II, 
      -   mutarea  funcţiei contractual bugetare vacante de asistent medical din cadrul Serviciului  

     Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare, în cadrul Creşei nr.3, 
  Art.2.Începând cu data de 01.03.2021, se aprobă în mod corespunzător organigrama și statul 
de funcții pentru Direcția de asistență socială Mediaș, conform anexelor 1 și 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 (1) Funcțiile de conducere și de  execuție vacante sau ocupate din cadrul Direcției de 
asistență socială, care nu se mai regăsesc în noua structură a instituției, se desființează cu 
respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte . 



(2)Persoanelor a căror posturi vor fi desființate în urma reorganizării li se vor aplica 
prevederile art.518 și art.519 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, după caz.   

(3) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a 
reorganizării Direcției de Asistență Socială Mediaș, se realizează cu respectarea procedurilor legale 
aplicabile categoriei de personal din care face parte, în termen de maximum 60 de zile de la data de 
01.03.2021. 

Art.4 Procedura pentru organizarea și desfășurarea examenului de testare profesională 
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul  Direcției de asistență socială Mediaș, 
ale căror funcții au fost supuse reorganizării, ca urmare a modificărilor intervenite în structura 
organizatorică, se va aproba prin decizia directorului executiv. 

Art.5.Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Mediaș va 
fi modificat și completat corespunzător celor stabilite prin prezenta hotărâre va fi supus aprobării 
consiliului local, până la data de 01.03.2021. 

Art.6. La data intrării în vigoare a dispozițiilor prezentei hotărâri orice alte dispoziții 
contrare își încetează aplicabilitatea. 
      Art.7. Primarul Municipiului Mediaş prin Direcția de Asistență Socială Mediaș, din 
subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea 
prevederilor 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, 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 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, în anul 2021, la Unitatea de Asistență 

Medico-Socială Mediaș 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 
2021,   

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 07/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 

costului mediu lunar de întreținere, în anul 2021, la Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș şi 
raportul de specialitate întocmit de Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș, vizat de către 
Direcţia Economică  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş 
înregistrat sub nr. 62/12.01.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2  și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul 
nr.21 de pe Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. 29, 57 şi 86/28.01.2020, 
 În conformitate cu prevederile HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, HG nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico-sociale, actualizată, OG nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor 
sanitare publice de interes judeţean şi local, actualizată, HG nr. 459/2010 pentru aprobarea 
standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative 
privind personalul din unităţile de asistenţă  medico-socială  şi personalul care desfăşoară activităţi 
de asistenţă medicală comunitară, actualizată, HG nr. 981/2018 privind modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în 
unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă 
medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, Legea  nr. 
292/2011- Legea asistenţei sociale, actualizată, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) 
lit. „b”,  art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă, pentru anul 2021, costul mediu lunar/pat, în cuantum de 4.973,08 lei 
pentru serviciile acordate de Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Mediaş. 

Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Mediaş 
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, Unităţii de Asistenţă Medico – Socială, Direcţiei de Asistenţă Socială şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 7/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                   VIZAT 
                     SECRETAR GENERAL 
                                                             Petruţiu Marina - Simona  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Mediaș care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale Secretarului general al Municipiului Mediaș 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29  
ianuarie 2021, 

Având în vedere: 
            - Referatul de aprobare nr. 20/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mediaș care vor 
face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
Secretarului general al 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. 880/18.01.2021,   
 - 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. 30, 58 şi 87/28.01.2020,,  

Văzând HCL nr. 234/2020 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul 
Consiliului Local al municipiului Mediaș care vor face parte din Comisia de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Mediaș și 
Ordinul Prefectului Prefectului Judeţului Sibiu nr.  542/02.11.2020 privind constatarea 
îndeplinirii condițiilor legale  de constituire a Consiliului Local al Municipiului Mediaș, și  
Procesul-verbal al Comisiei de validare încheiat la data de 29.01.2021,  
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, 129 alin (2) lit. „a”, art. 139, 
art. 196,  art. 200, art.485 alin. (5), art. 597 alin. (1) lit. „c”   din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se desemnează domnul COTEI MIHAI-GHEORGHE și domnul SIMA 
DAN consilieri locali din cadrul Consiliul Local al Municipiului Mediaș, ca membri în 
comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al 
Unitătii administrativ-teritoriale Municipiul Mediaș.       

 Art.2. Primarul Municipiului Mediaş prin 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.3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 
prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, 
Direcţiei Economice, Compartimentului Resurse Umane-Salarizare, persoanelor desemnate 
şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro. 

 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 20/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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                                                                                   VIZAT 
                 SECRETAR GENERAL 
                                                            Petruţiu Marina - Simona  
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a 

Acţionarilor S.C. ECO-SAL S.A. 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29  ianuarie 
2021, 

Având în vedere: 
            - Referatul de aprobare nr. 33/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. ECO-
SAL S.A. şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Administrație Publică Locală  din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1.023/21.01.2021,   
 - 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. 31, 59 şi 88/28.01.2020,  

Văzând adresa nr. 185/19.01.2021 a S.C. ECO-SAL S.A. Mediaș, înregistrată la Primăria 
Municipiului Mediaș sub nr. 1.023/19.01.2021 și Procesul verbal al Comisiei de validare încheiat la 
data de 29.01.2021,  

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu 
modificările şi completările ulterioare, OUG 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, 129 alin (2) lit. „a”,  art. 131, art. 139, art. 
196,  art. 200, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se constată încetarea mandatului reprezentanților dl. Fazekas Attila-Jozsef, dl. 
Mihălțan Vasile și dna. Ghidiu Elisabeta, în Adunarea Generală a Acționarilor la SC ECO-SAL SA 
Mediaș. 
   Art.2.  Se mandatează dna ȚICHINDELEAN ADRIANA-ȘTEFANIA în calitate de 
reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC ECO-SAL SA 
Mediaș. 
   Art.3. Mandatul reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor 
la SC ECO-SAL SA Mediaș este valabil până la revocarea acestuia de către mandant sau până la 
încetarea mandatului Consiliului Local. 

Art.4. (1) Se mandatează reprezentantul Municipiului Mediaș să voteze în Adunarea Generală a 
Acționarilor fără mandat special acordat în prealabil prin hotărâre a Consiliului Local, următoarele: 

a) de a discuta, aproba sau modifica situaţiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului 
de administraţie şi a raportului auditorului/auditorilor statutar/i; 

b) de a stabili modalitatea de realizare a auditului statutar și de a aproba termenii și condițiile 
contractului încheiat cu auditorul/auditorii statutari, conform procedurilor legale în vigoare; 

c) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa în fondul 
IID, conform prevederilor O.U.G. 198/2005, dacă este cazul;  

d) de a desemna şi revoca membrii Consiliului de administrație la propunerea Consiliului de 
Administrație în funcție sau a acționarilor. Recrutarea și selecția membrilor Consiliului de 
Administrație se va realiza/efectua de către un expert independent, persoana fizică sau 
juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, în condițiile legii; 

e) de a aproba planul de administrare elaborat de Consiliul de Administrație și, dacă este cazul, 
decide asupra modificării, completării și/sau revizuirii acestuia;  



f) de a stabili, respectiv modifica remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de administraţie 
şi a cenzorilor - atunci când este cazul ; 

g) de a analiza şi de a se pronunţa asupra gestiunii Consiliului de administraţie; 
h) de a alege şi revoca cenzorii, dacă este cazul; 
i) de a stabili bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi de a hotărî asupra programului de 

activitate şi a strategiei propuse de Consiliul de administraţie pentru exercitiul financiar 
următor, dupa obținerea avizului favorabil din partea Asociației ECONORD SIBIU;  

j) de a hotărî cu privire la  închirierea, schimbul sau constituirea de garanţii asupra bunurilor 
aflate în patrimoniul Societăţii;  

k) de a hotărî introducerea unor acţiuni în justiţie împotriva membrilor Consiliului de 
Administraţie pentru prejudiciile aduse societăţii, dacă este cazul; 

(2) În situații temeinic justificate, reprezentantul poate solicita Consiliului Local mandat special 
acordat în prealabil adoptării hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și în exercitarea 
atribuțiilor prevăzute la alineatul precedent. 

Art.5. Se mandatează reprezentantul să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor în baza unui 
mandat special acordat în prealabil prin hotărâre a Consiliului Local, următoarele: 

a) schimbarea formei juridice a Societăţii, cu respectarea interdictiei prevazute la art 2 pct. 2.2. 
din Actul  Constitutiv ; 

b) mutarea sediului social al Societăţii; 
c) schimbarea obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea interdicției de a schimba 

obiectul principal de activitate pe durata executarii Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare atribuit direct de către ADI ECONORD SIBIU, în numele și pe 
seama unităților administrativ-teritoriale membre; 

d) înfiinţarea sau desfiinţarea de structuri funcţionale ale Societăţii, cu sau fără personalitate 
juridică (filiale, sucursale, agenţii, puncte de lucru, reprezentanţe, s.a.m.d.); 

e) majorarea, reducerea sau reîntregirea  capitalului social; 
f) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea Societăţii; 
g) dizolvarea anticipată a Societăţii; 
h) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă; 
i) emisiunea de obligaţiuni; 
j) conversia unei categorii de obligaţiuni, în altă categorie sau în acţiuni; 
k) să hotărască asupra încheierii actelor juridice prin care se dobândesc, înstrăinează, 

închiriază, schimbă sau se constituie garanţii asupra bunurilor aflate în patrimoniul societăţii 
a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor Societăţii, la data 
încheierii actelor juridice; 

l) orice altă modificare a Actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este necesară 
aprobarea Adunării generale extraordinare, după obținerea avizului favorabil al ADI 
ECONORD SIBIU ; 

m) aprobarea încheierii şi modificării Constractului de delegare  a gestiunii serviciului de 
salubrizare 

n) orice modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută 
aprobarea AGEA ; 
Art.6. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărârii orice dispoziții contrare își 

încetează aplicabilitatea. 
 Art.7. Primarul Municipiului Mediaş prin Direcţia Administrație Publică Locală și SC 

ECO-SAL SA Mediaș din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri cu respectarea prevederilor 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 Administrație Publică Locală, SC ECO-SAL SA Mediaș, persoanei 
desemnate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 33/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la S.C. Piața Prim-Com S.A. Mediaș 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29  ianuarie 
2021, 

Având în vedere: 
            - Referatul de aprobare nr. 34/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Piața 
Prim-Com S.A. Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Administrație Publică Locală  
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
1.023/21.01.2021,   
 - 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. 32, 60 şi 89/28.01.2021,  

Văzând adresa nr. 71/21.01.2021, a S.C. Piața Prim-Com S.A., înregistrată la Primăria 
Municipiului Mediaș sub nr. 1.388/21.01.2021 și Procesul verbal al Comisiei de validare încheiat la 
data de 29.01.2021,  

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu 
modificările şi completările ulterioare, OUG 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, 129 alin (2) lit. „a”, art. 131, art. 139, art. 
196,  art. 200, art.485 alin. (5), art. 597 alin. (1) lit. „c”   din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se constată încetarea mandatului reprezentantului dl. Boariu Tudor, în Adunarea 
Generală a Acționarilor la SC Piața Prim-Com SA Mediaș. 
   Art.2.  Se mandatează dl RADU GEORGE-STELIAN în calitate de reprezentant al 
Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Piața Prim-Com SA Mediaș. 
   Art.3. Mandatul reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor 
la SC Piața Prim-Com SA Mediaș este valabil până la revocarea acestuia de către mandant sau până 
la încetarea mandatului Consiliului Local. 

Art.4. Reprezentantul desemnat va vota în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Piața 
Prim-Com SA Mediaș în baza unui mandat special acordat în prealabil prin hotărâre a Consiliului 
Local Mediaș.  

Art.5. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărârii orice dispoziții contrare își 
încetează aplicabilitatea. 

 Art.6. Primarul Municipiului Mediaş prin Direcţia Administrație Publică Locală și SC Piața 
Prim-Com SA Mediaș din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri cu respectarea prevederilor 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 Administrație Publică Locală, SC Piața Prim-Com SA Mediaș, persoanei 
desemnate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 34/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind   aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și al Statutului  Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONORD Sibiu” cu republicarea acestora în formă 
actualizată – 2020 

 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29  ianuarie 
2021, 

Având în vedere: 
            - Referatul de aprobare nr. 32/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
modificării și completării Actului Constitutiv și al Statutului  Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECONORD Sibiu” cu republicarea acestora în formă actualizată – 2020 şi raportul 
de specialitate întocmit de Direcția Administrație Publică Locală  din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 16.964/21.01.2021,   
 - 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. 33, 61 şi 90/28.01.2020, 
 Văzând adresa nr. 169/08.12.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONORD 
Sibiu”, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 16964/10.12.2020, 

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, Legii nr. 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, 
Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările 
ulterioare, H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și statutului-cadru ale 
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități 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” din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv și al Statutului  
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONORD Sibiu” cu republicarea acestora în 
formă actualizată-2020, conform anexelor nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea d-lui Gheorghe Roman, în calitate de reprezentant al 
Municipiului Mediaș, membru în A.D.I. ”ECONORD Sibiu”, să semneze Actul Constitutiv 
și Statutul Asociației în formă actualizată –2020. 

Art.3. Primarul Municipiului Mediaş prin A.D.I. ”ECONORD Sibiu” și Direcţia 
Administrație Publică Locală din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor 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, ADI ECONORD SIBIU şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 32/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea și completarea HCL nr. 112/2020 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021, modificată prin HCL nr. 373/2020 

și HCL nr. 3/2020 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
ianuarie 2021,  

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 24/2021 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, modificată prin HCL nr. 373/2020 și HCL nr. 3/2020 
şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Fiscală Locală din subordinea Primarului 
municipiului Mediaş Mediaş și Direcția Economică, înregistrat sub nr. 5867/22.01.2021,   
 - 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. 34, 62 şi 91/28.01.2020,  

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 aprobă modificarea art. 2 alin. (1) pct. 1.3 din HCL nr. 112/2020 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021, cu 
modificările și completările ulterioare,  acesta urmând să aibă următorul conținut: 

„1.3 În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul se calculează prin însumarea: 

a) impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art. 457; 
b) impozitului determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, indicată prin 

declarație pe propria răspundere, și cu condiția ca cheltuielile cu utilitățile să nu fie 
înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, prin aplicarea cotei 
stabilite conform art. 458 asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457, fără a fi 
necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevazute la art. 458 alin. (1).  
  În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal 
suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 
457. 

În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se 
desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.” 

 
 
 
 



Art.2. Se aprobă modificarea art. 2 alin. (2) pct. 2.5 din HCL nr. 112/2020 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021, cu 
modificările și completările ulterioare,  acesta urmând să aibă următorul conținut: 

„În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 
ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%”. 

Art.3. Se aprobă modificarea și completarea art. 4 din HCL nr. 112/2020 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021, cu 
modificările și completările ulterioare,  acesta urmând să aibă următorul conținut: 

„Se aprobă aplicarea procedurii de acordare a facilităţilor fiscale pentru următoarele 
categorii prevăzute de art. 456 alin. (2) lit. „a”, „b”, „c”, „d”, „e”, „f”, „g”, „j”, „s”  şi art. 
464 alin. (2) lit. „a”, „b”,  „c”, „d”, „e”, „f”, „h” şi ”i”  din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, pe lângă cele prevăzute expres de art. 456 alin. (1) lit. „a” – „y”, art. 464 alin. 
(1) lit. „a” – „z”, art. 469 alin. (1) lit. „a” – „p”, art. 476, art. 479 şi art. 482 din acelaşi act 
normativ.” 

Art.4. 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, și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.5. 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.6. 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. 24/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea anexei la HCL nr. 338/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea 
procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data 

de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii  de pe raza administrativ - 
teritorială a municipiului Mediaş 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 25/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea 

anexei la HCL nr. 338/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de acordare a 
anulării  accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate 
bugetului local de către contribuabilii  de pe raza administrativ - teritorială a municipiului Mediaş şi raportul 
de specialitate întocmit de Direcţia Fiscală Locală din subordinea Primarului municipiului Mediaş Mediaş și 
Direcția Economică, înregistrat sub nr. 5868/22.01.2021,   
 - 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. 35, 63 şi 92/28.01.2020, 

Văzând HCL nr. 338/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de 
acordare a anulării a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 
inclusiv datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ - teritorială a municipiului 
Mediaş,  

În conformitate cu prevederile art. XVII din O.U.G. nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, ale OUG nr. 
226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea  unor acte normative şi 
prorogarea unor termene, 

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 termenul de depunere a cererii de acordare a anulării accesoriilor aferente 
obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către 
contribuabilii  de pe raza administrativ - teritorială a municipiului Mediaş, din perioada 14 mai 2020 – 15 
decembrie 2020 în perioada 14 mai 2020 – 15 decembrie 2020 și 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2021 

Art.2. Se modifică anexa la HCL nr. 338/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea 
procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 
31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii  de pe raza administrativ - teritorială a 
municipiului Mediaş,  conform celor stabilite la art. 1, și se înlocuiește cu anexa 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. 25/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului finanțat din fonduri 

europene nerambursabile rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2020 a 
unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 

ianuarie 2021,  
Având în vedere 
- Referatul de aprobare nr. 16/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului finanțat din fonduri europene 
nerambursabile rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2020 a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș și raportul de specialitate întocmit 
de Serviciul Învăţământ - Sănătate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 756/14.01.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la 
punctul nr. 28 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 36, 64 şi 93/28.01.2020, 

În conformitate cu prevederile  art.70 și art.71 alin.(4)  din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale,  

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

  
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2021, a excedentului bugetului finanțat din fonduri 

europene nerambursabile rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2020 a 
unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș, pentru  secţiunea de 
dezvoltare, în sumă de 283.158,38 lei, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. 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.3. 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. 16/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului finanțat parțial din 
venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2020 al unităților 

de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
ianuarie 2021,  

Având în vedere 
- Referatul de aprobare nr. 17/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului finanțat parțial din venituri proprii 
rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2020 al unităților de învățământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș și raportul de specialitate întocmit de Serviciul 
Învăţământ - Sănătate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaș înregistrat sub nr. 755/14.01.2021, 
 - 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. 37, 65 şi 94/28.01.2020,  
 În conformitate cu prevederile  art.70 și art.71 alin.(4)  din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale,  

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

  
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2021, a excedentului bugetului finanțat parțial din 

venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2020 al unităților de 
învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș, secțiunea de funcționare, în sumă 
de 377.583,44 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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.3. 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. 17/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului finanțat integral din 
venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2020 al Spitalului 

Municipal Mediaș 
 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 

ianuarie 2021,  
Având în vedere 
- Referatul de aprobare nr. 18/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului finanțat integral din venituri 
proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2020 al Spitalului Municipal 
Mediaș și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Învăţământ - Sănătate din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 
757/14.01.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la 
punctul nr. 30 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr.38, 66 şi 95/28.01.2020,  

În conformitate cu prevederile  art.70 și art.71 alin.(4)  din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale,  

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

  
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se aprobă utilizarea, în anul 2021, de către Spitalul Municipal Mediaș a 

excedentului bugetar, activităților finanțate din venituri proprii, rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar  pe anul 2020, în sumă totală de 446.396,89 lei,  pentru secțiunea de 
funcționare, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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.3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 
prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, 
Direcţiei Economice, Serviciului Învăţământ – Sănătate, Spitalului Municipal Mediaș, şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro.  
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 18/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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     PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD 

”Comasare terenuri și construire hală pentru asamblare și vopsire remorci, platforme 
betonate, parcări și drumuri de incintă, împrejmuire teren, organizare de șantier și 
branșamente utilități” str. Aurel Vlaicu fn. și aprobarea documentației de urbanism 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie  

2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 29/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune însușirea 

raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Comasare terenuri și 
construire hală pentru asamblare și vopsire remorci, platforme betonate, parcări și drumuri de 
incintă, împrejmuire teren, organizare de șantier și branșamente utilități” str. Aurel Vlaicu fn. și 
aprobarea documentației de urbanism şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Arhitect Șef 
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
3.810/21.01.2021,   

-  avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 31 
de pe Ordinea de Zi, înregistrat sub nr.  39 şi 96/28.01.2021, 

Văzând cererea nr. 664/13.01.2021 prin care beneficiarul solicită aprobarea PUD 
„Construire hală prestări servicii, birouri, sediu firmă, compartimentare, depozitare agregate, parc 
auto, împrejmuire teren” str. Titus Andronic nr.19,  întocmit de arh. Minea Alexandra Lucia -  
proiectant SC MIN HOUSE PROIECT SRL, 

Văzând raportul nr. 1.469/12.02.2020 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D. 
„Comasare terenuri și construire hală pentru asamblare și vopsire remorci, platforme betonate, 
parcări și drumuri de incintă, împrejmuire teren, organizare de șantier și branșamente utilități” str. 
Aurel Vlaicu fn., precum și avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi  Urbanism nr. 
4840/14.02.2020 și avizul arhitectului șef nr. 01/21.01.2021, 

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1), 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 și 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. Se însușește raportul nr. 664/21.01.2021 privind implicarea publicului în elaborarea 
Planului Urbanistic de Detaliu ” Comasare terenuri și construire hală pentru asamblare și vopsire 
remorci, platforme betonate, parcări și drumuri de incintă, împrejmuire teren, organizare de șantier 
și branșamente utilități” str. Aurel Vlaicu fn., conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 Art.2. (1) Se aprobă  PUD  „Comasare terenuri și construire hală pentru asamblare și 
vopsire remorci, platforme betonate, parcări și drumuri de incintă, împrejmuire teren, organizare de 
șantier și branșamente utilități” str. Aurel Vlaicu fn.,  întocmit de arh. Urb. Apateanu Alvina- 
proiectant SC CONDESIGN SRL, pentru beneficiarul  SC HRRTR SRL cu sediul în Mediaș, str. 
Aurel Vlaicu nr.35 bl.C3, pe terenul situat în intravilanul municipiului Mediaș  str. Aurel Vlaicu fn, 
identificat prin Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru Imobil   număr cadastral 115608/ 



UAT Mediaș (rezultat prin alipirea imobilelor identificate în extrasele CF Mediaș nr.109431 
nr.cad.109431, nr.top.3841/2/1/1/1/1/1/1/1/7; CF Mediaș nr.109433, nr.cad.109433, nr.top. 
3841/2/1/1/1/1/1/1/1/8; CF Mediaș nr.109435, nr.cad.109435, nr. top.3841/2/1/1/1/1/1/1/1/9; CF 
Mediaș nr.114871, nr.cad.114871; CF Mediaș nr.103980, nr.cad.103980, 
nr.top.3841/2/1/1/1/1/1/1/1/10 ) cu suprafața totală de 42.155 mp, proprietar  SC HRRTR SRL, 
conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2) Documentația se aprobă cu următoarele reglementări urbanistice: 
- Steren = 42.155 mp; 
- P.O.T. max.admis = 50%; P.O.T. propus = 50%; 
- C.U.T. max.admis = 4,50 mc/mp; C.U.T. propus = 4,50 mc/mp 
- Regim maxim de înălțime = 15,00 m; Hmax.propus = P 
- Retrageri minime față de limite: față de limita de proprietate nord-estică: 10,00 m; față de 

limita  de proprietate sud-estică: 10,00 m; față de limita de proprietate sud-vestică:  10,00 m; față de 
limita de proprietate nord-vestică: 10,00 m. 

- Circulații și accese : Accesul la parcela obținută după comasarea celor 5 parcele se va face 
din colțul sud-estic, prin terenul cu nr.cad.114654, teren aflat în proprietatea aceluiași beneficiar, 
SC HRRTR SRL și are amenajată o poartă de acces auto și pietonal dinspre strada  Aurel Vlaicu , 
poartă care are o lățime de 3,00 m. Accesul în incintă, în colțul sud estic al parcelei studiate va avea 
o lățime de 7,00 m, pentru două benzi de circulație, destinat atât autovehiculelor mici, cât și pentru 
vehicule de mare tonaj.  În interiorul amplasamentului se vor realiza drumuri pentru accesul 
carosabil și de întoarcere în jurul clădirii, platforme betonate pentru trafic greu, dar și locuri de 
parcare pentru autoturism. Circulațiile auto vor avea o lățime de 7,00 m, iar circulațiile pietonale, 
alei pentru acces la clădire vor avea o lățime de 1,00 m.  Se vor  amenaja 151 locuri de parcare în 
interiorul parcelei. 

- Echipare tehnico- edilitară: Se vor asigura utilitățile  necesare prin extinderea rețelelor aflate 
în apropierea amplasamentului, pe strada Aurel Vlaicu.  

(3) Documentația PUD aprobată este valabilă 2 ani de la data comunicării hotărârii. 
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.29/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş  

 
 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 
2021 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 11/2021 al proiectului de hotărâre prin care se 
propune desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş și raportul de 
specialitate  întocmit de Aparatul Permanent de  Lucru al Consiliului Local din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 14.537/04. 11.2020.  
 - 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. 40, 67 şi 97/28.01.2020,, 
 În conformitate cu prevederile art. 9 alin (1), alin. (3) și art. 10 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Local Mediaş, aprobat prin HCL nr. 249/2019, 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. 123 alin (1), (3) și (4), art. 196 alin. (1) 
lit. „a” şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,   
 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
 

Art.1. Se desemnează dl consilier local COTEI MIHAI-GHEORGHE în funcţia de 
preşedinte de şedinţă a Consiliului Local Mediaş, pentru următoarele trei luni, respectiv lunile 
februarie, martie  și aprilie 2021. 

Art.2. Se desemnează dl consilier local BRĂTEANU IULIAN-COSMIN în funcţia de 
supleant pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş, din următoarele trei luni, respectiv lunile 
februarie, martie și aprilie 2021. 

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, 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, persoanelor desemnate, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe 
pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 11/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea efectuării activității de control financiar preventiv în cadrul Societății 

Meditur S.A. Mediaș de către persoanele desemnate de directorul societății 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29  ianuarie 
2021, 

Având în vedere: 
            - Referatul de aprobare nr. 37/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune efectuării 
activității de control financiar preventiv în cadrul Societății Meditur S.A. Mediaș de către 
persoanele desemnate de directorul societății şi raportul de specialitate întocmit de Direcția 
Administrație Publică Locală  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaş înregistrat sub nr. 1.113/22.01.2021,   
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 
33 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 41, 68 şi 98/28.01.2020, 
 Văzând adresa nr. 152/19.01.2021 a societății Meditur S.A, înregistrată la Primăria 
Municipiului Mediaș sub nr. 1113/21.01.2021 și Decizia nr. 274/19.01.2021 a societății Meditur 
SA, 

În conformitate cu prevederile art.9 alin. (6) din O.G.nr. 119/1999 privind controlul intern si 
controlul financiar preventiv, republicată,  ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale 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. (1), alin. (2) lit. „a” și „d”, 
alin. (3) lit. „d”, alin.(7) lit.„n” din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art.1. Se aprobă efectuarea  activității de control financiar preventiv în cadrul 
Societății Meditur S.A. Mediaș de către angajatele societății: doamna Moldovan Gabriela – 
director economic și dna Ghică Ana – contabil,  persoane desemnate de directorul general al  
societății prin Decizia nr. 274/19.01.2021. 

Art.2. Primarul Municipiului Mediaş prin Direcţia Administrație Publică Locală și 
Societatea Meditur S.A din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri cu respectarea prevederilor 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, societății Meditur 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.37/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la S.C. Meditur S.A. Mediaș 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29  ianuarie 
2021, 

Având în vedere: 
            - Referatul de aprobare nr. 38/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. 
Meditur S.A. Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Administrație Publică Locală  
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
1.429/25.01.2021,   
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 
34   de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr.42, 69 şi 99/28.01.2020,  
 Văzând adresa nr. 175/22.01.2021, a S.C. Meditur S.A., înregistrată la Primăria 
Municipiului Mediaș sub nr. 1.429/22.01.2021,  

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu 
modificările şi completările ulterioare, OUG 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, 129 alin (2) lit. „a”, art.131, art. 139, art. 
196,  art. 200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se constată încetarea mandatului reprezentantului dl COTEI MIHAI-GHEORGHE, 
în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Meditur SA Mediaș. 
   Art.2. Se mandatează dl COTEI MIHAI-GHEORGHE, în calitate de reprezentant al 
Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Meditur SA Mediaș. 
   Art.3. Mandatul reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor 
la SC Meditur SA Mediaș este valabil până la revocarea acestuia de către mandant sau până la 
încetarea mandatului Consiliului Local. 

Art.4. Reprezentantul desemnat va vota în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Meditur 
SA Mediaș în baza unui mandat special acordat în prealabil prin hotărâre a Consiliului Local 
Mediaș.  

Art.5. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărârii orice dispoziții contrare își 
încetează aplicabilitatea. 

 Art.6. Primarul Municipiului Mediaş prin Direcţia Administrație Publică Locală și SC 
Meditur SA Mediaș din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri cu respectarea prevederilor 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 Administrație Publică Locală, SC Meditur SA Mediaș, persoanei desemnate şi 
se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 38/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul apartementului nr.1 situat în Mediaș Aleea 

Comandor Dimitrie Moraru nr. 17 în favoarea Ministerului Sănătății prin Serviciul de Ambulanță 
Județean Sibiu 

 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29  ianuarie 2021,  

Având în vedere:  
 - Referatul de aprobare nr. 39/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune darea în folosință 
gratuită a unui spațiu din cadrul apartementului nr.1 situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 
17 în favoarea Ministerului Sănătății prin Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu şi raportul de specialitate 
întocmit de Direcția de Direcţia Patrimoniu din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaş înregistrat sub nr. 17772/25.01.2021,   
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 35  de 
pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 43, 101 şi 100/28.01.2020,, 
 Văzând adresa nr. 4485/18.12.2020 a Serviciului de Ambulanță Județean, înregistrată la Primăria 
municipiului Mediaș sub nr.17772/22.12.2020, 

În conformitate cu prevederile art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată şi actualizată, art.129 alin.(1), alin.(2), lit.„c” și lit.„d”, alin. (7) lit.„n”, art.139, 
art. 196, art. 200, art. 287 lit „b”, art. 297 alin. (1) lit. „d”, art. 349-353  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită Ministerului Sănătății prin Serviciul de Ambulanță 

Județean Sibiu, a spațiului compus din 2 încăperi cu suprafața utilă totală de 88,56 mp precum și o cotă parte 
din grupurile sociale, de la parter și hol, situate la parterul apartamentului nr.1 din cadrul imobilului situat în 
Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.17, aflat în doemniul public al municipiului Mediaș, identificat  
în CF nr.104881-C1-U1 Mediaș nr. cad 104881-C1-U1 și teren înscris în CF nr.104881 Mediaș nr. cad 
104881, cele 2 încăperi având destinația de ”Spațiu destinat intervențiilor medicale de urgență” și fiind 
identificate conform planului de situație, anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Valoarea de inventar a spațiului este de 73.967,33 lei, iar terenul aferent spațiului în suprafață de 
120 mp este de 24.000,00 lei.  

(3) Durata pentru care se acordă folosința gratuită este începând cu data de 01.02.2021, până la data 
de 01.11.2028, cu posibilitate de prelungire în condițiile legii. 

(4) Termenul de predare – primire este 01.02.2021. 
(5) Cheltuielile de întreținere a spațiului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre intră în sarcina 

Ministerului Sănătății prin Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu. 
Art.2. Se aprobă  contractul de comodat  ce se va încheia între Municipiul Mediaș și  Ministerului 

Sănătății prin Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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 Patrimoniu, 
beneficiarului prin grija Direcției Partrimoniu, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe 
pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş -Gheorghe Roman 
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