
 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                                             
                                                                                                                        VIZAT  
                                  SECRETAR GENERAL 

                                                                     Petruţiu Marina - Simona    
  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea rectificării  bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice 

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

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27  octombrie 2021,  
Având în vedere 

 - Referatul de aprobare nr. 321/2021  al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
rectificării  bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții 
și surse de finanțare pe anul 2021 şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică  din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 18.304/18.10.2021, 
 - 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. 727, 764 şi 780/26.10.2021, 

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

În conformitate cu prevederile art. 19 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. ”c”, art. 29, art. 48 alin. (1), art. 
49 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,  
    În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 
198 alin, (1),  art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea  bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș pe anul 
2021, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate integral sau parțial de la 
bugetul local și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, pe anul 2021, 
conform anexelor nr. 6, 7 și 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetelor unor instituții și servicii publice finanțate integral sau parțial 
din venituri proprii, precum și rectificarea listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții 
publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, conform anexelor nr. 9 - 15, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art.5. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice,  şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.  
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 321/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 

 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                      VIZAT 
                SECRETAR GENERAL 
                Petruţiu Marina - Simona 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE      
privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul III 2021 

 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 
2021, 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 301/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul III 2021 şi raportul de specialitate 
întocmit de Direcţia Economică  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaş înregistrat sub nr. 18.253/15.10.2021,   
 - 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. 728, 765 şi 781/26.10.2021 
 În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1), alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, actualizată, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată,  art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, 
art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1),  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Mediaş, pe capitole de venituri și 

cheltuieli, pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare pe trimestrul III al anului 2021 
conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă execuţia bugetului veniturilor proprii şi subvenţii pe secţiunea de 
funcţionare şi secţiunea de dezvoltare pe trimestrul III al anului 2021, conform anexelor nr. 3 şi 4 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele 
normative în materie. 
 Art.4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 
prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei 
Economice şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de 
internetwww.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 301/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                                  VIZAT 
                                 SECRETAR GENERAL 
                                                       Petruţiu Marina - Simona  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Sportiv „Gaz Metan” Mediaș 

 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară convocată de îndată la data de 27  
octombrie 2021, 

Având în vedere: 
            - Referatul de aprobare nr. 314/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune acordarea unui sprijin 
financiar către Clubul Sportiv „Gaz Metan” Mediaș  şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 18.426/19.10.2021,   
 - 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. 729, 766 şi 782/26.10.2021,  
 Văzând adresa nr. 963/18.10.2021 a Clubului Sportiv „Gaz Metan” Mediaș, înregistrată la Primăria 
Municipiului Mediaș sub nr. 18.403/19.10.2021, 
 În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, ale H.G. nr. 
1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum 
și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată, 129 alin (2) lit. „b” și „d”, alin. (4) lit. „a”, alin. (7) lit. „f”, art. 139, art. 196,  
art. 200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
 

HOTĂRĂŞTE 
Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv „Gaz Metan” Mediaș, structură sportivă 

înființată în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului.   
Art.2. Sprijinul financiar este în sumă de 300.000 lei și se acordă pe durata stării de alertă aferentă anului 

2021.   
Art.3. Sprijinul financiar se acordă pentru acoperirea cheltuielilor însemnând: drepturile salariale pentru 

sportivi și staff-ul care au încheiate contracte cu clubul solicitant; drepturi salariale pentru personalul administrativ 
care au încheiate contracte cu structura sportivă solicitantă; cheltuieli care țin de funcționarea normală a clubului 
(alimente, medicație, deplasare meci, chirii/cazare jucători, utilități/servicii); cheltuieli generate de situația 
excepțională a stării de alertă și de respectarea cerințelor impuse de autorități prin protocol medical pentru reluarea 
activității clubului (testări RT-PCR, analize și investigații medicale, cantonamente cu autoizolare pentru jucători și 
staff, materiale igienico-sanitare, cheltuieli cu materiale de unică folosință pentru activitatea de alimentație). 

Art.4. Beneficiarul sprijinului răspunde de modalitatea de utilizare a sumelor acordate, conform destinației 
pentru care au fost alocate și în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art.5. Beneficiarul are obligația de a justifica modul de utilizare a sprijinului financiar. 
Art.6. Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va încheia un contract privind 

acordarea sprijinului financiar, ce va include cel putin următoarele: 
   a. Părtile contractuale; 
   b. Sprijinul financiar acordat; 
   c. Obiectul contractului; 
   d. Obligatiile părtilor; 
   e. Modalitatea de acordare a sprijinului; 
   f. Modul și termenele de justificare a sumelor primite; 
   g. Clauze privind neîndeplinirea obligatiilor contractuale; 
   h. Posibilitatea limitării sprijinului financiar acordat, în situatia modificării legislatiei incidente. 

  Art.7. Primarul Municipiului Mediaş prin Direcţia Economică 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, Clubului Sportiv „Gaz 
Metan” Mediaș, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 314/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren situat în Mediaș, str. Tomis fn, cuprins în 

domeniul public al municipiului Mediaș 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021, 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 297/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea închirierii prin 

licitație publică a unui teren situat în Mediaș, str. Tomis fn, cuprins în domeniul public al municipiului Mediaș şi 
raportul de specialitate întocmit de Direcția dezvoltare Urbană Serviciul Administrare Patrimoniu, cadastru și 
Topometrie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
18.084/13.10.2021, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 4 de pe Ordinea de 
Zi, înregistrate sub nr.730 şi 783/26.10.2021. 

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”, alin. (6) lit. „a”, 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 terenului situat în municipiul Mediaș, str. Tomis, 
cuprins în domeniul public al municipiului Mediaș, în suprafață de 18 mp (3 ml/6 ml) parte din terenul în suprafață 
totală de 98.677 mp, înscris în CF Mediaș nr. 104417 sub nr. top. 2063/1/2/1, pentru construirea unei copertine (garaj) 
cu caracter provizoriu, în scopul adăpostirii autoturismului, conform planului de situație anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Terenul în suprafață de 18 mp (3 ml/6 ml) are valoarea de inventar de 1.270,26 lei. 
(3) Destinația terenului descrise la art.1 este pentru construirea unei copertine (garaj) – construcție provizorie.  
(4) Durata închirierii este începând cu data încheierii Contractului de închiriere până la data de 31.12.2022, 

cu posibilitate de prelungire conform legii. 
(5) Prețul minim al închirierii este de 0,98 lei/mp/lună, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 

112/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021, cu modificările și 
completările ulterioare. 
   Art. 2. (1) Se aprobă documentația  de atribuire, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(2) Prețul adjudecat la licitația publică va fi actualizat anual, cu indicele de inflație, stabilit de Institutul 
Naţional de Statistică. 
   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 Sima Dan                         - membru;             dl  Radu George-Stelian     - supleant; 
PNL: - dl Brăteanu Iulian-Cosmin   - membru;            dl   Dobai Paul-Adrian        - supleant; 
PNL: - dl Mărginean Mircea-Ioan    - membru;            dl   Boca Teofil                   - 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: - dna  Avrămescu Olimpia-Aurelia  - membru;   dl Toderici Marius-Ioan    - supleant; 
PNL: - dl Tulinschi Alexandru-Simion     - membru;    dl Tănase Vasile                - supleant; 

       PNL: - dl Cotei Mihai-Gheorghe              - membru;     dl  Oprișor Ionuț-Bogdan  - supleant 
   Art. 4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană Serviciul Administrare Patrimoniu, 
Cadastru și Topometrie din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu 
respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 
  Art. 5. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Dezvoltare 
Urbană Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie, 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. 297/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în Mediaș str. Mihail Kogălniceanu 

nr.25, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021, 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 305/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea închirierii prin 

licitație publică a spațiului situat în Mediaș str. Mihail Kogălniceanu nr.25, aflat în domeniul privat al municipiului 
Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcția dezvoltare Urbană Serviciul Administrare Patrimoniu, 
Cadastru și Topometrie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
17.068/19.10.2021, 

- 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. 731 şi 784/26.10.2021. 

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”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200, 
art. 332 - art. 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1.  Se aprobă schimbarea destinației imobilului situat în Mediaș str. Mihail Kogălniceanu nr.25, aflat în 

domeniul privat al municipiului Mediaș, înscris în CF nr.115324 Mediaș nr. cadastral 115324, din ”locuință” în 
”spațiu cu altă destinație decât cea de locuință”. 
   Art. 2. (1) Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiului situat în Mediaș str. Mihail Kogălniceanu 
nr.25, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș, compus din 4 camere cu suprafața utilă totală de 67,82 mp și 
dependințe (baie, 2 holuri, magazie), cu suprafața utilă totală de 37,63 mp, parte din construcția identificată CF 
nr.115324 Mediaș nr. cadastral 115324-C1 și teren aferent cu suprafața totală de 494,24 mp, 472 mp aferent 
construcției identificat în CF nr.115324 Mediaș nr. cadastral 115324 și 22,24 mp aferent accesului (reprezentând cota 
de 139/250 din 40 mp) identificat în CF nr.108121 Mediaș nr. top 249/3-250/3), conform planului de situație - anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre..  

 (2) Spațiul are valoarea de inventar de 68.592,42 lei reprezentând construcție, iar terenul aferent are valoarea 
de inventar totală de 158.715,20 lei.  

(3) Destinația imobilului precizat la art. 2, din prezenta hotărâre, este de ”spațiu cu altă destinație decât cea 
de locuință: Prestări servicii – servicii medicale”. 

(4) Durata închirierii este de 5 ani, începând cu data încheierii contractului de închiriere. 
(5) Prețul minim al închirierii este de 2.184,00 lei/lună, stabilit conform HCL nr.112/2020, tarif pentru profil 

de activitate ”Prestări servicii” - zona A, Municipiul Mediaș. 
   Art. 3. (1) Se aprobă documentația  de atribuire, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(2) Prețul adjudecat la licitația publică va fi actualizat anual, cu indicele de inflație, stabilit de Institutul 
Naţional de Statistică. 
   Art. 4. (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  Sima Dan                                   - membru;                dl    Brăteanu Iulian-Cosmin - supleant; 
PNL: - dna Duma Silvia-Nicoleta               - membru;               dl    Popa Lucian-Vasile         - supleant; 
PNL: - dna Țichindelean Adriana Ștefania - membru;               dl    Mărginean Mircea-Ioan   - 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 Chiorean Iustin          - membru;                                dna Avrămescu Olimpia-Aurelia   - supleant; 
PNL: - dl Dobai Paul-Adrian     - membru;                               dl   Tulinschi Alexandru Simion    - supleant; 
PNL: - dl Boca Teofil                 - membru;                              dl   Cotei Mihai Ghoerghe               - supleant  

   Art. 5. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană Serviciul Administrare Patrimoniu, 
Cadastru și Topometrie din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu 
respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 
 
 



 
 
  Art. 6. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Dezvoltare 
Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie, 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. 305/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în Mediaș str. Johannes Honterus nr. 40 

ap. 1, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș. 
 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021, 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 316/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea închirierii prin 

licitație publică a spațiului situat în Mediaș str. Johannes Honterus nr. 40 ap. 1, aflat în domeniul privat al municipiului 
Mediaș. şi raportul de specialitate întocmit de Direcția dezvoltare Urbană Serviciul Administrare Patrimoniu, 
Cadastru și Topometrie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
18.196/19.10.2021, 

- 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. 732 şi  785/26.10.2021. 

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”, alin. (6) lit. „b”, 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 situat în Mediaș str. Johannes Honterus 

nr.40 ap.1, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș, în scopul amenajării unui spațiu comercial alimentar. 
 (2) Imobilul se află în domeniul privat al municipiului Mediaș, cu destinația de ”spațiu cu altă destinație 

decât cea de locuință”, având suprafața utilă totală de 78,39 mp, fiind compus din o încăpere  cu suprafața utilă de 
37,82 mp și dependințe (2 magazii cu suprafața utilă de 40,57 mp), și teren aferent spațiului în suprafață de 89,20 mp 
(cotă de 20% din teren clădit și neclădit de 446 mp), conform planului de situație, anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. Construcția este identificată în CF nr.108820-C1-U3 Mediaș nr. top 797/1/1/a, iar terenul este 
identificat în CF nr.108820 Mediaș nr. top 797. 

(3) Imobilul are valoarea de inventar de 230.944,00 lei reprezentând construcție, iar terenul aferent are 
valoarea de inventar totală de 57.736,00 lei. 

(4) Destinația imobilului precizat la art. 1, din prezenta hotărâre, este de ”spațiu cu altă destinație decât cea 
de locuință: profil de activitate alimentar”. 

(5) Durata închirierii este de 5 ani, începând cu data încheierii contractului de închiriere. 
(6) Prețul minim al închirierii este de 1.304,21 lei/lună, stabilit conform HCL nr.112/2020, tarif pentru profil 

de activitate ”Alimentar” - zona A, Municipiul Mediaș. 
   Art. 2. (1) Se aprobă documentația  de atribuire, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(2) Prețul adjudecat la licitația publică va fi actualizat anual, cu indicele de inflație, stabilit de Institutul 
Naţional de Statistică. 
   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   Sima Dan                          - membru;     dl Tănase Vasile                                    - supleant; 
PNL: - dl  Toderici Marius-Ioan         - membru;    dna Țichindelean Adriana-Ștefania       - supleant; 
PNL: - dl Oprișor Ionuț Bogdan         - 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 Brăteanu Iulian-Cosmin - membru;        dl Mărginean Mircea-Ioan                   - supleant; 
PNL: - dl Popa Lucian-Vasile        - membru;        dl  Chiorean Iustin                               - supleant; 
PNL: - dl Radu George Stelian      - membru;        dl   Dobai Paul-Adrian                         - supleant  

   Art. 4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană Serviciul Administrare Patrimoniu, 
Cadastru și Topometrie din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu 
respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 
 
 



 
 
  Art. 5. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Dezvoltare 
Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie, 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. 316/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil (teren), situat în Mediaș, 

Șos.Sibiului f.n., aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021, 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 319/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea concesionării 

prin licitație publică a unui imobil (teren), situat în Mediaș, Șos.Sibiului f.n., aflat în domeniul privat al Municipiului 
Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcția dezvoltare Urbană Serviciul Administrare Patrimoniu, 
Cadastru și Topometrie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
18.520/20.10.2021, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 7 de pe Ordinea de 
Zi, înregistrate sub nr. 733 şi 786/.10.2021. 

Văzând Raportul de evaluare întocmit de către SEICEAN E GHEORGHE PFA și Studiul de oportunitate 
întocmit de către Frătean Mihaela Dorina PFA, precum și Avizul nr. 1803 PS/27.05.2021 emis de Administrația 
Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, 

În conformitate cu prevederile art. 871-873 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 lit. „b”, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 302 – 
331, 362 alin. (1) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
   Art. 1. Se aprobă Raportul de evaluare, întocmit de către Seicean E Gheorghe PFA, pentru stabilirea valorii 
de piață a imobilului –teren, proprietatea privată a municipiului Mediaș, situat în Mediaș, Șos.Sibiului f.n., identificat 
în cartea funciară după cum urmează:  

- CF Mediaș nr.114424 sub nr.cadastral/nr.topografic 114424 – teren intravilan în suprafață de 1.808mp, 
proprietatea Municipiului Mediaș - domeniul privat, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezentul 
raport de specialitate, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 2. Se aprobă Studiul de oportunitate privind concesionarea imobilului – teren, întocmit de către Frătean 
Mihaela Dorina PFA, proprietate privată a municipiului Mediaș, situat în Mediaș, Șos.Sibiului f.n., identificat la  art. 
1, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 3. Se aprobă concesionarea prin licitație publică a imobilului teren identificat la art. 1 din prezenta 
hotărâre. 
   Art. 4. Se aprobă documentația de atribuire privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren 
identificat la art. 1 , conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 5. Prețul de pornire al licitației publice privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren 
identificat la art. 1, este de 11.000 lei reprezentând redevența minimă anuală. Prețul adjudecat va fi indexat anual cu 
indicele de inflație publicat de Institutul Național de Statistică. 
  Art. 6. Durata concesiunii este de 25 ani începând de la data încheierii contractului de concesiune, cu 
posibilitate de prelungire în condițiile legii. 
   Art. 7. (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  Sima Dan                                 - membru;      dl Tulinschi Alexandru-Simion   - supleant; 
PNL: - dl  Boca Teofil                               - membru;     dl Cotei Mihai-Gheorghe             - supleant; 
PNL: - dna Avrămescu Olimpia-Aurelia  - membru;      dl Toderici Marius-Ioan               - 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 Oprișor Ionuț-Bogdan                 - membru;     dna Duma Silvia-Nicoleta                     - supleant; 
PNL: - dl Tănase Vasile                              - membru;     dl    Brăteanu Iulian-Cosmin                  - supleant; 
PNL: - dna Țichindelean Adriana-Ștefania  - membru;    dl Popa Lucian-Vasile                            - supleant  

   Art. 8. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană Serviciul Administrare Patrimoniu, 
Cadastru și Topometrie din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu 
respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 
   



 
 
 

Art. 9. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Dezvoltare 
Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie, 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. 319/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile, situate în Municipiul Mediaș, str. Cuza 

Vodă nr. 2-2A 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie  2021,  
Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr. 315/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 

documentației de alipire a unor imobile, situate în Municipiul Mediaș, str. Cuza Vodă nr. 2-2A şi raportul 
de specialitate întocmit de Direcţia Dezvoltare Urbană din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 18.473/20.10.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 8 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 734 şi 787/26.10.2021,  
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 – legea cadastrului și a publicității imobiliare, 
republicată, ale Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere 
în evidențele de cadastru și carte funciară, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. 2 lit. „c”, art. 139, art. 196,  art. 200 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art.1. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Mediaș, str. Cuza Vodă, nr. 2-2A, identificate în cartea 
funciară după cum urmează: 

- CF Mediaș 116050 sub nr. cadastral/topografic 116050 teren în suprafață de 26 mp; aflat în 
proprietatea Municipiului Mediaș - domeniul privat; 

- CF Mediaș 116052 sub nr. cadastral/topografic 116052 teren în suprafață de 28 mp; aflat în 
proprietatea Oproiu Ion și soția Oproiu Carmen-Ana-Maria, într-un singur număr cadastral 116119 teren, 
categoria de folosință „curți construcții” în suprafață de 54 mp, și intrarea în indiviziune după cum urmează: 
Oproiu Ion și soția Oproiu Carmen-Ana-Maria în cotă de 28/54 și Municipiul Mediaș – proprietate privată, 
în cotă de 26/54, conform documentației de alipire întocmită de către P.F.A. Schneider Doris Carmen și 
vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu sub nr. 26116/21.09.2021, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană din subordinea sa, va asigura 
comunicarea beneficiarilor a prezentei hotărâri și 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 
Dezvoltare Urbană, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman  
Nr. 315/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind schimbarea destinației unui imobil cuprins în inventarul domeniului privat al municipiului Mediaș 

din „locuință” în „locuință de serviciu” și repartizarea acestuia 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021, 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 300/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune schimbarea destinației 

unui imobil cuprins în inventarul domeniului privat al municipiului Mediaș din „locuință” în „locuință de serviciu” 
și repartizarea acestuia şi raportul de specialitate întocmit de Direcția dezvoltare Urbană Serviciul Administrare 
Patrimoniu, Cadastru și Topometrie- Compartiment Spațiu Locativ din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 18.029/15.10.2021, 

- 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. 735 şi 788/26.10.2021, 

Văzând HCL nr. 210/2009 privind stabilirea unor măsuri în vederea constituirii unui fond de locuinţe de 
serviciu, HCL nr. 6/2010 privind ridicarea dreptului de administrare al SC Gospodăria Comunală SA Mediaş cu 
privire la unităţile locative cuprinse în domeniul privat al municipiului Mediaş precum şi revenirea la întregul fond 
locativ în administrarea Consiliului Local al municipiului Mediaş și adresa doamnei Mureșan Anca Ioana înregistrată 
la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 17.660/07.10.2021, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, ale OUG nr. 40/1999 
privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, 

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. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

   Art. 1.  Se aprobă schimbarea destinației imobilului cuprins în inventarul domeniului privat al municipiului 
Mediaș, situat în municipiul Mediaș strada Calafat nr. 12 bl. 78 sc. B ap. 17, compus din: 2 camere, bucătărie, cămară, 
debara, baie, vestibul și logie, din „locuință” în „locuință de serviciu” .  
   Art. 2.  Se aprobă repartizarea locuinței de serviciu situată în municipiul Mediaș strada Calafat nr. 12 bl. 78 
sc. B ap. 17, compus din: 2 camere, bucătărie, cămară, debara, baie, vestibul și logie, doamnei Mureșan Anca Ioana, 
funcționar public la Primăria Municipiului Mediaș – Direcția Economică – Serviciul gestiune financiară, căsătorită, 
cu un copil, începând cu data de 01.11.2021.   
   Art. 3.  Durata închirierii locuinței de serviciu este pe durata raportului de serviciu încheiat între Primăria 
Municipiului Mediaș și doamna Mureșan Anca Ioana. 
 Art. 4. (1) Contractul de închiriere al locuinței de serviciu este accesoriu la raportul de serviciu al acesteia. 
 (2) În cazul în care raportul de serviciu al doamnei Mureșan Anca Ioana încetează, încetează și contractul de 
închiriere, iar locuința se va preda proprietarului de drept.  

Art. 5. Chiria lunară este de 95,56 lei, calculată în conformitate cu prevederile legale,conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 6. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană Serviciul Administrare Patrimoniu, 
Cadastru și Topometrie - Compartiment Spațiu Locativ 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 Dezvoltare 
Urbană Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie- Compartiment Spațiu Locativ, beneficiarei prin 
grija Direcţiei Dezvoltare Urbană Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie- Compartiment Spațiu 
Locativ şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 300/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea art.2 la HCL Mediaș nr.270/2021 privind atestarea apartenenței la domeniul 

privat al municipiului Mediaș a unor imobile situate în municipiului Mediaș 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021, 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 306/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea art.2 

la HCL Mediaș nr.270/2021 privind atestarea apartenenței la domeniului privat al municipiului Mediaș a 
unor imobile situate în municipiului Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcția dezvoltare 
Urbană Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 18.452/19.10.2021, 

- 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. 736 şi 789/26.10.2021, 

Văzând HCL nr. 270/2021 privind atestarea apartenenței la domeniului privat al municipiului 
Mediaș a unor imobile situate în municipiului Mediaș, 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

   Art. 1. Se aprobă modificarea art.2 la HCL Mediaș nr.270/2021 privind atestarea apartenenței la 
domeniul privat al municipiului Mediaș a unor imobile situate în municipiului Mediaș, care va avea 
următorul cuprins: 
”Art. 2. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș a clădirilor situate în 
Municipiul Mediaș, str. I. G. Duca nr.33, identificate în CF nr.110547 Mediaș (CF vechi: 6728) nr. top 
1107/1, 1107/2, edificate pe terenul înscris în CF nr.110547 Mediaș (CF vechi: 6728) nr. top 1107/1, 
1107/2, 1106, având următoarea componență și date de identificare: 

C1 - demisol – Suprafață construită = 247 mp, 6 camere, 3 magazii, 2 holuri, 1 scări acces, 
C1 - parter – Suprafață construită = 323 mp, 12 camere, 2 holuri, 1 wc, 1 magazie și intrare pod, 1 

scări acces, 
C2 - parter – Suprafață construită = 8 mp, șopron, 
C3 - parter – Suprafață construită = 59 mp, 2 camere, 1 bucătărie, 1 cămară, 1 WC,  
C4 - demisol – Suprafață construită = 21 mp, 2 grupuri sanitare,  
C4 - parter – Suprafață construită = 21 mp, 1 cameră, 1 hol, 1 baie.”  

  Art. 2.  Celelalte prevederi ale HCL Mediaș nr.270/2021 rămân neschimbate.   
   Art. 3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană Serviciul Administrare 
Patrimoniu, Cadastru și Topometrie din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 
  Art. 4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcţiei Dezvoltare Urbană Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie, şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 306/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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    PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea art.5 la HCL Mediaș nr.202/2021 privind valorificarea prin licitație publică a unui 

imobil (construcție + cotă teren aferent) situat în Mediaș str. Gheorghe Doja nr. 35 ap. 4 aflat în domeniul 
privat al municipiului Mediaș 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021, 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 320/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea art.5 la HCL 

Mediaș nr.202/2021 privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + cotă teren aferent) situat 
în Mediaș str. Gheorghe Doja nr. 35 ap. 4 aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș şi raportul de specialitate 
întocmit de Direcția dezvoltare Urbană Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 17.626/18.10.2021, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 11 de pe Ordinea 
de Zi, înregistrate sub nr. 737 şi 790/26.10.2021, 

Văzând HCL nr. 202/2021 privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + cotă teren 
aferent) situat în Mediaș str. Gheorghe Doja nr. 35 ap. 4 aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș, 

În conformitate cu prevederile art. 902 alin. (2) pct. 8, art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1652, art. 1657, art. 
1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719, art. 2386 pct. 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil,  

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

   Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea art.5 din HCL Mediaș nr.202/2021 privind valorificarea prin 
licitație publică a unui imobil (construcție + cotă teren aferent) situat în Mediaș str. Gheorghe Doja nr. 35 ap. 4 aflat 
în domeniul privat al municipiului Mediaș, care va avea următorul cuprins: 
”Art. 5. Prețul adjudecat se achită eșalonat astfel: 10% avans din valoarea adjudecată în termen de 30 de zile de la 
data adjudecării licitației, dată până la care se încheie contractul de vânzare - cumpărare în formă autentică, iar 90% 
din valoarea adjudecată se va eșalona pe termen de 5 ani, la care se aplică dobânda aferentă conform legii.”  

Art. 2. Anexa nr. 2 la HCL Mediaș nr.202/2021 reprezentând documentația de atribuire privind vânzarea 
prin licitație publică a imobilului (construcție + cotă teren aferent) se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Până la semnarea contractului în formă autentică la Biroul Notarului Public, Direcția Economică va 
întocmi un grafic de eșalonare a plății pe termen de 5 ani, a diferenței contravalorii imobilului. 

Art. 4. Pentru diferența, reprezentând de 90% din valoarea adjudecată, se va înscrie în cartea funciară un 
drept de ipotecă legală concomitent cu notarea interdicției de înstrăinare și grevare, până la achitarea integrală a 
prețului imobilului în favoarea Municipiului Mediaș. 
  Art. 5. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană Serviciul Administrare Patrimoniu, 
Cadastru și Topometrie din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu 
respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 
  Art. 6. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Dezvoltare 
Urbană Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea 
acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 320/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                       VIZAT 
                    SECRETAR GENERAL 
                                                      Petruţiu Marina - Simona             
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind propunerea de schimbare, pe o perioadă nedeterminată, a destinației imobilului 

(construcție și teren) situat în Municipiul Mediaș, str. Stadionului nr.7, aflat în domeniul public al 
Municipiului Mediaș, identificat în CF nr.998 Mediaș nr. top. 3153, 3154 cu suprafața de teren de 

2311 mp, aflat în administarea Grădiniței cu program prelungit ”Rază de Soare” Mediaș, din 
imobil destinat bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat în 

spații de utilitate publică 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021,  
Având în vedere 
- Referatul de aprobare nr. 318/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea propunerii de 

schimbare, pe o perioadă nedeterminată, a destinației imobilului (construcție și teren) situat în Municipiul Mediaș, 
str. Stadionului nr.7, aflat în domeniul public al Municipiului Mediaș, identificat în CF nr.998 Mediaș nr. top. 3153, 
3154 cu suprafața de teren de 2311 mp, aflat în administarea Grădiniței cu program prelungit ”Rază de Soare” Mediaș, 
din imobil destinat bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat în spații de utilitate 
publică și raportul de specialitate întocmit de Direcția Dezvoltare Urbană Serviciul Administrare Patrimoniu, 
Cadastru și Topometrie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 
18.062/20.10.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 12 de pe Ordinea 
de Zi, înregistrate sub nr. 738, 767 şi 791/26.10.2021,  
 Văzând adresele nr. 18062/13.10.2021 și nr. 17060/28.09.2021 ale Direcției Cultură, Învățământ, Sănătate, 
Tineret, Sport, Turism Relații Publice și Relația cu ONG, Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu 
nr.10914/22.12.2020, Procesul verbal al Consiliului de Administrație al Grădiniței cu program prelungit ”Rază de 
Soare” Mediaș din data de 04.10.2021 și HCL Mediaș nr.71/2021 privind aprobarea reţelei şcolare a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Mediaș propuse să funcționeze în anul şcolar 
2021 – 2022, 

În conformitate cu prevederile  art. 112 alin. (2), (6) și (6^1) din Legea nr. 1/2011 legea educației naționale,  
art. 5 din Ordinul nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea 
destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare 
acordării acestuia,  

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 propunerea de schimbare, pe o perioadă nedeterminată, a destinației imobilului 

(construcție și teren) situat în Municipiul Mediaș, str. Stadionului nr.7, aflat în domeniul public al Municipiului 
Mediaș, identificat în CF nr.998 Mediaș nr. top. 3153, 3154 cu suprafața de teren de 2311 mp, aflat în administarea 
Grădiniței cu program prelungit ”Rază de Soare” Mediaș, din imobil destinat bazei materiale a instituțiilor și unităților 
de învățământ preuniversitar de stat în spații de utilitate publică.. 

(2) Schimbarea destinației operează doar după obținerea avizului conform prin ordinul Ministrului Educației 
și Cercetării și va fi supusă aprobării consiliului local. 

Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Dezvoltare Urbană Serviciul Administrare Patrimoniu, 
Cadastru și Topometrie din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu 
respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art.3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcției Dezvoltare 
Urbană Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea 
acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.  
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 318/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
  

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ                                                                  
            
                                                                                                                 
                                                                                                   VIZAT 

                                 SECRETAR GENERAL 
                                                 Petruţiu Marina – Simona 
 
 

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

 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021,  
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 296/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune repartizarea 
unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere şi raportul de specialitate întocmit de 
Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie – Compartiment 
Spațiu Locativ  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
18.189/14.10.2021,    

- avizul comisiei de specialitate nr. 2 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 13 de pe Ordinea 
de Zi, înregistrat sub nr. 768/26.10.2021, 
 Având în vedere procesul-verbal al Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Mediaş 
18.222/14.10.2021. 
 Văzând HCL nr. 54/2021 privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2021 cu solicitanții care 
au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii 
proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș, 
 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, art. 868 alin. (2) din Legea 
nr. 287/2009 privind Codul civil, OUG nr. 55/2021 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,  

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

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. (1)Se aprobă repartizarea garsonierei  ANL situată pe str. Sinaia  nr. 4 bl.3 sc. A ap.2, 
compusă din: cameră, bucătărie, baie, cămară,  debara, hol și balcon, înscrisă în CF Mediaș nr.104104-C1-
U2 nr. cad. 104104-C1-U2 cu cote părți comune  de 381/10000 din: 2 casa scării, 2 holuri, 2 centrale 
termice, 2 uscătorii și din teren în suprafață de 461 mp înscris în CF Mediaș nr. 104104 cad. 104104, 
domnișoarei Muntean Lavinia – domiciliată în Mediaș str. Ghioceilor  nr. 58, situată pe poziția nr. 3.2, 
conform anchetei sociale, cu 55 puncte în anexa nr.1 la HCL nr. 54/2021 privind aprobarea listei de 
priorități finală pe anul 2021 cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția 
Națională pentru Locuințe în vederea închirierii proprietatea privată a Statului Român și aflate în 
administrarea Consiliului Local Mediaș, pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii– 
Capitolul I – Garsoniere.  

(2) Termenul de închiriere este  de 5 ani,  începând cu data de 01.11.2021. 
(3) Chiria este stabilită în conformitate cu prevederile legii, pentru persoanele cu vârsta sub 35 de 

ani, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Chiria se va recalcula la împlinirea 
vârstei de 35 a chiriașului și se va actualiza anual, în conformitate cu prevederile legii. 

 
 
 
 



 
 
Art.2. (1)Se aprobă repartizarea garsonierei  ANL situată pe str. Sinaia  nr. 7 bl.4 sc. A ap.8, 

compusă din: cameră, bucătărie, baie, cămară,  debara, hol și balcon, înscrisă în CF Mediaș nr.104105-C1-
U8 nr. cad. 104105-C1-U8 cu cote părți comune  de 392/10000 din: 2 casa scării, 2 holuri, 2 centrale 
termice, 2 uscătorii și din teren în suprafață de 461 mp înscris în CF Mediaș nr. 104105 cad. 104105, 
domnișoarei Simen Ibolya Dalma – domiciliată în loc. Șmig  nr. 78, fără forme legale pe str. Milcov nr. 2 
bl. 92 ap. 6, situată pe poziția nr. 4.1, conform anchetei sociale, cu 52 puncte în anexa nr.1 la HCL nr. 
54/2021 privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2021 cu solicitanții care au acces la locuințele 
pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii proprietatea privată a 
Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș, pentru repartizarea locuințelor pentru 
tineri destinate închirierii– Capitolul I – Garsoniere.  

(2) Termenul de închiriere este  de 5 ani,  începând cu data de 01.11.2021. 
(3) Chiria este stabilită în conformitate cu prevederile legii, pentru persoanele cu vârsta sub 35 de 

ani, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Chiria se va recalcula la împlinirea 
vârstei de 35 a chiriașului și se va actualiza anual, în conformitate cu prevederile legii. 

Art.3. (1)Se aprobă repartizarea garsonierei  ANL situată pe str. Predeal  nr. 2 bl.8 sc. A ap.9, 
compusă din: cameră, bucătărie, baie, cămară,  hol și balcon, înscrisă în CF Mediaș nr.112385-C1-U9 nr. 
cad. 112385-C1-U9 cu cote părți comune  de 310/10000 din: hol scară, windfang, spațiu depozitare, cameră 
centrală termică, uscătorie, subsol tehnic, pereți despărțitori, planșee, fundații, branșamente rețele edilitare, 
și din teren în suprafață de 700 mp înscris în CF Mediaș nr. 112385 cad. 112385, domnului Milașcon 
Claudiu Silvan – domiciliat în Mediaș str. Iuliu Maniu  nr. 55,  situat pe poziția nr. 4.2, conform anchetei 
sociale, cu 52 puncte în anexa nr.1 la HCL nr. 54/2021 privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 
2021 cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru 
Locuințe în vederea închirierii proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului 
Local Mediaș, pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii– Capitolul I – Garsoniere.  

(2) Termenul de închiriere este  de 5 ani,  începând cu data de 01.11.2021. 
(3) Chiria este stabilită în conformitate cu prevederile legii, pentru persoanele cu vârsta sub 35 de 

ani, conform anexei nr. 3 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.4. (1)Se aprobă repartizarea garsonierei  ANL situată pe str. Predeal  nr. 2 bl.11 ap.7, compusă 
din: cameră, bucătărie, baie, cămară,  hol și balcon, înscrisă în CF Mediaș nr.112388-C1-U7 nr. cad. 
112388-C1-U7 cu cote părți comune  de 424/10000 din: hol scară, windfang, cameră centrală termică, 
uscătorie, terasă, subsol tehnic, pereți despărțitori, planșee, fundații, branșamente rețele edilitare și din teren 
în suprafață de 472 mp înscris în CF Mediaș nr. 112388 cad. 112388, domnului Simon Iosif Sorin – 
domiciliat în Mediaș str. Luduș  nr. 2 ap. 53,  situat pe poziția nr. 4.3, conform anchetei sociale, cu 52 
puncte în anexa nr.1 la HCL nr. 54/2021 privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2021 cu 
solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în 
vederea închirierii proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș, 
pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii– Capitolul I – Garsoniere.  

(2) Termenul de închiriere este  de 5 ani,  începând cu data de 01.11.2021. 
(3) Chiria este stabilită în conformitate cu prevederile legii, pentru persoanele cu vârsta sub 35 de 

ani, conform anexei nr. 4 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.5. (1)Se aprobă repartizarea garsonierei  ANL situată pe str. Predeal  nr. 2 bl.9 sc. B ap.17, 
compusă din: cameră, bucătărie, baie, cămară,  hol și balcon, înscrisă în CF Mediaș nr.112386-C1-U17 nr. 
cad. 112386-C1-U17 cu cote părți comune  de 310/10000 din: hol scară, windfang, spațiu depozitare, 
cameră centrală termică, uscătorie, subsol tehnic, pereți despărțitori, planșee, fundații, branșamente rețele 
edilitare și din teren în suprafață de 700 mp înscris în CF Mediaș nr. 112386 cad. 112386, domnișoarei 
Vlad Andreea Ramona – domiciliată în Mediaș str. Alba Iulia  nr. 5 bl. 65 ap. 17 ,  situat pe poziția nr. 5.2, 
conform anchetei sociale, cu 51 puncte în anexa nr.1 la HCL nr. 54/2021 privind aprobarea listei de 
priorități finală pe anul 2021 cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția 
Națională pentru Locuințe în vederea închirierii proprietatea privată a Statului Român și aflate în 
administrarea Consiliului Local Mediaș, pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii– 
Capitolul I – Garsoniere.  

 



 
 
(2) Termenul de închiriere este  de 5 ani,  începând cu data de 01.11.2021. 
(3) Chiria este stabilită în conformitate cu prevederile legii, pentru persoanele cu vârsta sub 35 de 

ani, conform anexei nr. 5 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.6. (1)Se aprobă repartizarea apartamentului  ANL situat pe str. Sinaia  nr. 2 bl.1 sc. B ap.5, 
compus din: 2 camere, bucătărie, baie, cămară, debara, hol,  balcon și logie înscris în CF Mediaș nr.104092-
C1-U15 nr. cad. 104104-C1-U15 cu cote părți comune  de 383/10000 din: 14 holuri, 3 depozite, 1 boxă, 1 
afdăpost protecție civilă cu 5 încăperi,  2 holuri și 1 wc, 2 casa scării, 2 debarale, 2 uscătorii, centrală termică 
și din teren în suprafață de 479 mp, înscris în CF Mediaș nr. 104092 cad. 104092, domnului Mozes Iosif – 
domiciliat în sat Alma nr. 283,  fără forme legale în Mediaș,  str. Avram Iancu nr. 36, situat pe poziția nr. 
2 cu 73 puncte în anexa nr.2 la HCL nr. 54/2021 privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2021 a 
solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în 
vederea închirierii proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș, 
pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii– Capitolul II – Apartamente.  

(2) Termenul de închiriere este  de 5 ani,  începând cu data de 01.11.2021. 
(3) Chiria este stabilită în conformitate cu prevederile legii, pentru persoanele cu vârsta sub 35 de 

ani, conform anexei nr. 6 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.7. Chiriile pentru locuințele repartizate se vor actualiza după publicarea Normelor  
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției 
Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001 cu modificările și completările 
ulterioare.  

Art.8. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare 
Patrimoniu Cadastru și Topometrie – Compartiment Spațiu Locativ din subordinea sa, va asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art.9. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcţiei Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie – Compartiment 
Spațiu Locativ, beneficiarilor prin grija Compartimentului Spațiu Locativ, şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin publicarea acesteia pe pagina de internetwww.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman 
Nr. 296/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind prelungirea unor contracte de închiriere  pentru locuințele ANL  situate în Municipiul Mediaş 

 
  Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021,  
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 289/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune prelungirea unor contracte 
de închiriere  pentru locuințele ANL  situate în Municipiul Mediaş şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia 
Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie – Compartiment Spațiu Locativ din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 17.691/07.10.2021,    

- avizul comisiei de specialitate nr. 2 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 14 de pe Ordinea de Zi, 
înregistrat sub nr. 769/26.10.2021, 
 Având în vedere procesul-verbal al Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Mediaş 18.222/14.10.2021.
 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, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, OUG nr. 55/2021 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, 

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 contractelor de închiriere, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 
01.11.2021, pentru chiriașii care îndeplinesc condițiile pentru prelungirea termenului de închiriere din locuințele 
ANL situate în Municipiul Mediaș, chiriași prevăzuți în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se aprobă prelungirea  duratei contractului de închiriere, cu condiția depunerii documentelor solicitate 
până la data expirării contractului de închiriere, respectiv 01.11.2021, pentru chiriașul prevăzut în anexa nr. 2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cazul nerespectării termenului prevăzut, contractul de închiriere 
încetează la data de 01.11.2021, chiriașul fiind obligat la predarea locuinței în termenul și condițiile prevăzute în 
contractul de închiriere. 

Art.3. Chiriile aferente locuințelor a căror contracte de închiriere expiră la data de 01.11.2021, sunt cele 
aprobate prin HCL nr. 58/2021, urmând a fi recalculate în conformitate cu prevederile OUG nr. 55/2021, după 
modificarea și publicarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe aprobate prin HG nr. 962/2001, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Art.4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu 
Cadastru și Topometrie – Compartiment Spațiu Locativ din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art.5. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Dezvoltare 
Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie – Compartiment Spațiu Locativ, şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman 
Nr. 289/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind soluţionarea unor cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin 

Agenția Națională pentru Locuințe 
 

  Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 
2021,  
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 293/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
soluţionarea unor cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională 
pentru Locuințe şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul 
Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie  - Compartiment Spațiu Locativ din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 18.095/13.10.2021,   
 - avizul comisiei de specialitate nr. 2 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 15 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrat sub nr.770/26.10.2021, 
 Având în vedere procesul-verbal al Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Mediaş 
nr.  18.222/14.10.2021. 
 În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (19) 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. 
(6) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările 
și completările ulterioare, Legea nr. 114/1996 - legea locuinței, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 
alin. (1) lit. „a”  şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1.(1) Se aprobă, începând cu data de 01.11.2021, schimbarea  locuinţei domnului Szoke 
Alexandru   titular al contractului de închiriere nr. 7/2017, pentru  garsoniera situată pe str.Predeal 
nr.2 bl.7 ap.5  compusă din: cameră, bucătărie, baie, cămara,  hol și    balcon, înscrisă în CF Mediaș 
nr.112384-C1-U5 nr.top.112384-C1-U5 cu cote părți comune de 423/10000 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 112384 cad. 
112384,   cu apartamentul  vacant situat pe str. Sinaia nr.7 bl.4 sc. B ap.21, compus din: 2 camere, 
bucătărie, cămară, baie, debara,  3 holuri și  balcon,  înscris în CF Mediaș nr.104105-C1-U21 
nr.cad. 104105-C1-U21 cu cote părți comune de 570/10000 din alte spații comune: 2 casa scării, 2 
holuri, 2 centrale termice, 2 uscătorii și din teren de 461 mp înscris în CF Medias nr.104105 
nr.cad.104105. 

 (2) Termenul de inchiriere este de la data de 01.11.2021, până la data de 01.02.2022, cu 
posibilitate de prelungire in conditiile legii. 

(3) Chiria este calculată în conformitate cu  prevederile legale în materie, conform anexei 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Chiria se va recalcula la împlinirea vârstei de 
35 de ani a chiriașului și se va actualiza anual, potrivit legislației în vigoare. 

 



 
Art.2.(1) Se aprobă, începând cu data de 01.11.2021, schimbarea  locuinţei domnului Birlea 

Gabriel Florin  titular al contractului de închiriere nr.2/2020, pentru  garsoniera situată pe 
str.Predeal nr.2 bl.9 sc.B ap.25  compusă din: cameră, bucătărie, baie, cămara,  hol și balcon, 
înscrisă în CF Mediaș nr.112386-C1-U25 nr.top.112386-C1-U25 cu cote părți comune de 
311/10000 din: spații comune, 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 112386 cad. 112386, cu apartamentul  vacant situat pe str. Sinaia 
nr.7 bl.4 sc. B ap.15, compus din: 2 camere, bucătărie, baie, cămară,  3 holuri, debara  și  balcon,  
înscris în CF Mediaș nr.104105-C1-U15 nr.cad. 104105-C1-U15 cu cote părți comune de 
570/10000 din alte spații comune: 2 casa scării, 2 holuri, 2 centrale termice, 2 uscătorii și din teren 
de 461 mp înscris în CF Medias nr.104105 nr.cad.104105. 

 (2) Termenul de închiriere este de la data de 01.11.2021, până la data de 01.06.2025, cu 
posibilitate de prelungire în conditiile legii. 

(3) Chiria este calculată în conformitate cu  prevederile legale în materie, conform anexei 
nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Chiria se va recalcula la împlinirea vârstei de 
35 de ani a chiriașului și se va actualiza anual, potrivit legislației in vigoare. 

Art.3. Chiriile pentru locuințele repartizate pot fi  modificate după publicarea Normelor  
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea 
Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001 cu 
modificările și completările ulterioare.  

Art.4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul 
Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie  - Compartiment Spațiu Locativ din subordinea 
sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor 
din actele normative în materie. 

Art.5. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie  - 
Compartiment Spațiu Locativ, beneficiarilor prin grija Direcției Dezvoltare Urbană, şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 293/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  completarea anexei nr. 1 la HCL Mediaş nr. 185/2021 privind aprobarea Listei cu 
persoanele căsătorite  care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou 

care au împlinit sau  vor împlini 50 de ani de căsătorie în  cursul anului 2021 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 290/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune completarea 

anexei nr. 1 la HCL Mediaş nr. 185/2021 privind aprobarea Listei cu persoanele căsătorite  care formează 
familii cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau  vor împlini 50 de ani 
de căsătorie în  cursul anului 2021 şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Asistență Socială și 
Direcția Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaş înregistrat sub nr. 4.659/ 12.10.2021,   
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 16 de 
pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 739, 771 şi 792/26.10.2021, 
 Având în vedere HCL nr. 23/2021 privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi sat 
aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2021 și HCL nr. 185/2021 
privind aprobarea Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul 
aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2021,  
  În conformitate cu prevederile art.11 lit. “b” din Legea nr. 292/2011-  Legea asistenţei sociale, 
actualizată, art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,  art. 1 şi 
art. 4 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 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”, alin. (7) lit. „b”,  art. 139, 
art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. Se aprobă completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 185/2021 privind aprobarea Listei cu 

persoanele căsătorite  care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au 
împlinit sau  vor împlini 50 de ani de căsătorie în  cursul anului 2021, prin introducerea pozițiilor cu nr. 
109, 110și 111, 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, beneficiarilor prin grija Direcției de 
Asistență Socială,  şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro.   
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş -Gheorghe Roman 
Nr. 290/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în  Mediaş şi satul aparţinător 
Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani în perioada 01.07.2021 – 31.12.2021 

 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 
2021,  

Având în vedere:  
 - Referatul de aprobare nr. 291/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
aprobarea Listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în  Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care 
au împlinit sau vor împlini 80 de ani în perioada 01.07.2021 – 31.12.2021 şi raportul de specialitate 
întocmit de Direcția de Asistență Socială Mediaș și Direcţia Administrație Publică Locală  din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
4.660/12.10.2021  ,   
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 
17  de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 740, 772 şi 793/26.10.2021, 
 Văzând HCL nr. 22/2021 privind acordarea de support și sprijin persoanelor vârstnice cu 
domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 80 de ani de viață pe parcursul 
anului 2021 în vederea creșterii calității vieții, 

În conformitate cu prevederile art.11 lit. „b” din Legea nr. 292/2011-  Legea asistenţei 
sociale, actualizată, art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice-republicată, art. 1 şi art. 4 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării 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. Se aprobă lista  persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător 

Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini vârsta de 80 de ani în perioada 01.07.2021 – 31.12.2021, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.2. Acordarea ajutoarelor în sumă de 500 lei/persoană va fi însoţită de acordarea unor 
diplome festive.  

Art.3. 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.4. 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, 
beneficiarilor prin grija Direcției de Asistență Socială, şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internetwww.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş -Gheorghe Roman 
Nr. 291/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici pentru 

obiectivul de investiții: „Reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe strada 
Dealul Cucului, municipiul Mediaș” 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 

2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 304/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: 
„Reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe strada Dealul Cucului, municipiul 
Mediaș” şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 18.224/14.10.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 
18 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr.741  şi 794/26.10.2021, 
 Văzând adresa nr. 8.480/14.10.2021 a S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A., înregistrată la 
Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 18.193/14.10.2021, 
 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1), alin. (2), art. 8 alin (3) lit. „a”, art. 9 alin. (1) 
lit. „c” și lit. „d”, art. 44 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, art. 10 alin (1) lit. „b”, art. 12 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 241/2006 privind serviciul 
de alimentare cu apă şi de canalizare, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, 129 alin (2) lit. „d”, alin. (4) lit. „d”, alin. 
(7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1. Se aprobă proiectul la faza PT pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 
denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe strada Dealul Cucului, municipiul Mediaș”, 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 
denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe strada Dealul Cucului, municipiul Mediaș”, 
conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 3. Primarul municipiului Mediaş prin Direcţia Tehnică 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, Direcției Tehnice, S.C. APA TÂRNAVEI MARI 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. 304/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului la faza Studiu de Fezabilitate și  a indicatorilor tehnico – 
economici  pentru obiectivul de investiții „Modernizare zonă agrement și loc de joacă – 

zona Greweln” 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 
2021, 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 307/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

aprobarea proiectului la faza Studiu de Fezabilitate și  a indicatorilor tehnico – economici  pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare zonă agrement și loc de joacă – zona Greweln” și raportul de 
specialitate întocmit de Direcția Tehnică – Serviciul Investiții din cadrul Aparatului de specialitate 
al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 18.393/19.10.2021, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 19 
de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 742 şi 795/26.10.2021, 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, actualizată, 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
 

   Art. 1. Se aprobă proiectul obiectivului de investiții „Modernizare zonă agrement și loc de 
joacă – zona Greweln”, la faza Studiu de fezabilitate, întocmit de către S.C. DRAW PLUS S.R.L-
D. în baza contractului nr. 129/19.07.2021, și indicatorii tehnico-economici, conform anexelor nr. 
1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Tehnică – Serviciul Investiții din 
subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea 
dispoziţiilor din actele normative în materie. 
  Art. 3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 
prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei 
Economice, Direcţiei Tehnice – Serviciul Investiții, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea 
acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 307/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                                  VIZAT  
              SECRETAR GENERAL 
                                                      Petruţiu Marina - Simona    
 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare străzi Municipiul Mediaș - str. Valea Adâncă inclusiv pod peste Valea Moșnei", în vederea 
depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel Saligny” 

 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 308/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea cererii de 
finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Municipiul Mediaș - str. 
Valea Adâncă inclusiv pod peste Valea Moșnei", în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național 
de investiții „Anghel Saligny” şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică – Serviciul Investiții și 
Programe de Finanțare  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
18.311/18.10.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 20 de pe Ordinea 
de Zi, înregistrate sub nr. 743 şi 796/26.10.2021, 
 Văzând HCL nr. 256/2018 privind aprobarea proiectului la faza DALI şi a indicatorilor tehnico – economici 
pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare străzi municipiul Mediaş – Str. Valea Adâncă inclusiv pod peste Valea 
Moșnei” și HCL nr. 96/2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitare străzi Municipiul Mediaș – str. Valea Adâncă inclusiv pod peste Valea Moșnei”, 
 În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, OUG nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny, Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 
4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, Ordinul nr. 1321/2021 pentru aprobarea 
standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”,  art. 139, art. 196, art. 200 din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1.  Se aprobă cererea de finanțare în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de investiții 
„Reabilitare străzi Municipiul Mediaș - str. Valea Adâncă inclusiv pod peste Valea Moșnei”, în cadrul 
Programului național de investiții „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2.  Se aprobă devizul general estimativ în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de investiții 
„Reabilitare străzi Municipiul Mediaș - str. Valea Adâncă inclusiv pod peste Valea Moșnei”, în cadrul 
Programului național de investiții „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre,  

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de Finanțare, 
va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative 
în materie. 
 Art.4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcției Tehnică – 
Serviciul Investiții și Programe de Finanțare, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de 
internet www.primariamedias.ro. 
 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 308/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                                  VIZAT  
              SECRETAR GENERAL 
                                      Petruţiu Marina - Simona    
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 
„Canalizare pluvială Șoseaua Sibiului”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului 

național de investiții „Anghel Saligny” 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 309/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Canalizare pluvială 
Șoseaua Sibiului”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel 
Saligny” şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de 
Finanțare  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
18.434/19.10.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 21 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 744  şi 797/26.10.2021, 
 Văzând HCL nr. 222/2020 privind aprobarea proiectului la faza Studiu de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Canalizare pluvială Șoseaua Sibiului”, 
 În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, OUG nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny, Ordinul nr. 1333/2021 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru 
categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021, Ordinul nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”,  art. 139, art. 196, 
art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1.  Se aprobă cererea de finanțare în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de investiții 
„Canalizare pluvială Șoseaua Sibiului”, în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Se aprobă devizul general estimativ în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de 
investiții „Canalizare pluvială Șoseaua Sibiului”, în cadrul Programului național de investiții „Anghel 
Saligny”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,  

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de 
Finanțare, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor 
din actele normative în materie. 
 Art.4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcției Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de Finanțare, şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 309/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                                  VIZAT  
              SECRETAR GENERAL 
                                      Petruţiu Marina – Simona 
    
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții   

„Reabilitare strada Gheorghe Pop de Băsești", în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  
Programului național de investiții „Anghel Saligny”, categoria de investiții drumuri publice 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 310/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții   „Reabilitare strada 
Gheorghe Pop de Băsești", în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții 
„Anghel Saligny”, categoria de investiții drumuri publice şi raportul de specialitate întocmit de Direcția 
Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de Finanțare  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 18.346/18.10.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 22 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 745  şi 798/26.10.2021, 
 Văzând HCL nr. 90/2020 privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strada Gheorghe Pop de Băsești” municipiul Mediaș, 
 În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, OUG nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny, Ordinul nr. 1333/2021 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru 
categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021, Ordinul nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”,  art. 139, art. 196, 
art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1.  Se aprobă cererea de finanțare în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de investiții 
„Reabilitare strada Gheorghe Pop de Băsești”, în cadrul Programului național de investiții „Anghel 
Saligny”, categoria de investiții drumuri publice, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Se aprobă devizul general estimativ în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de 
investiții „Reabilitare strada Gheorghe Pop de Băsești”, în cadrul Programului național de investiții 
„Anghel Saligny”, categoria de investiții drumuri publice, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre,  

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de 
Finanțare, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor 
din actele normative în materie. 
 Art.4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcției Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de Finanțare, şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 310/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                                  VIZAT  
              SECRETAR GENERAL 
                                      Petruţiu Marina - Simona    
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții   

„Reabilitare strada Gheorghe Pop de Băsești", în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  
Programului național de investiții „Anghel Saligny”, categoria de investiții  sisteme de canalizare 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 311/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții   „Reabilitare strada 
Gheorghe Pop de Băsești", în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții 
„Anghel Saligny”, categoria de investiții  sisteme de canalizare şi raportul de specialitate întocmit de 
Direcția Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de Finanțare  din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 18.372/18.10.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 23 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 746 şi 799/26.10.2021, 
 Văzând HCL nr. 90/2020 privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strada Gheorghe Pop de Băsești” municipiul Mediaș, 
 În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, OUG nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny, Ordinul nr. 1333/2021 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru 
categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021, Ordinul nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”,  art. 139, art. 196, 
art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1.  Se aprobă cererea de finanțare în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de investiții 
„Reabilitare strada Gheorghe Pop de Băsești”, în cadrul Programului național de investiții „Anghel 
Saligny”, categoria de investiții  sisteme de canalizare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Se aprobă devizul general estimativ în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de 
investiții „Reabilitare strada Gheorghe Pop de Băsești”, în cadrul Programului național de investiții 
„Anghel Saligny”, categoria de investiții  sisteme de canalizare, conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre,  

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de 
Finanțare, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor 
din actele normative în materie. 
 Art.4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcției Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de Finanțare, şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 311/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                                         VIZAT  
              SECRETAR GENERAL 
                                                                                Petruţiu Marina - Simona    
 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții   

„Reabilitare străzi municipiul Mediaș-zona Cartier Aurel Vlaicu – etapa I str. Prot. I. Moldovan, Petru 
Maior, Trandafirilor, Octavian Fodor, Vlad Țepeș, M.D.Roman, Intrarea Aviaței, A. Vlaicu-parțial", în 

vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel Saligny". 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 317/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea cererii de 
finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții   „Reabilitare strada Gheorghe Pop de Băsești", 
în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel Saligny”, categoria de 
investiții  sisteme de canalizare şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică – Serviciul Investiții și 
Programe de Finanțare  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
18.491/20.10.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 24 de pe Ordinea 
de Zi, înregistrate sub nr.747 şi 800/26.10.2021, 
 Văzând HCL nr. 46/2019 privind aprobarea proiectului la faza DALI şi a indicatorilor tehnico – economici 
pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare străzi municipiul Mediaş – zona Cartier Aurel Vlaicu – etapa I str. Prot. 
I. Moldovan Petru Maior Trandafirilor Octavian Fodor Vlad Țepeș M.D.Roman Intrarea Aviației A.Vlaicu - parțial”. 
 În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, OUG nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny, Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 
4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, Ordinul nr. 1321/2021 pentru aprobarea 
standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”,  art. 139, art. 196, art. 200 din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1.  Se aprobă cererea de finanțare în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de investiții 
„Reabilitare străzi municipiul Mediaș-zona Cartier Aurel Vlaicu – etapa I str. Prot. I. Moldovan, Petru Maior, 
Trandafirilor, Octavian Fodor, Vlad Țepeș, M.D.Roman, Intrarea Aviaței, A. Vlaicu-parțial”, în cadrul 
Programului național de investiții „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2.  Se aprobă devizul general estimativ în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de investiții 
„Reabilitare străzi municipiul Mediaș-zona Cartier Aurel Vlaicu – etapa I str. Prot. I. Moldovan, Petru Maior, 
Trandafirilor, Octavian Fodor, Vlad Țepeș, M.D.Roman, Intrarea Aviaței, A. Vlaicu-parțial”, în cadrul 
Programului național de investiții „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre,  

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de Finanțare, 
va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative 
în materie. 
 Art.4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcției Tehnică – 
Serviciul Investiții și Programe de Finanțare, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de 
internet www.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 317/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                                  VIZAT  
              SECRETAR GENERAL 
                                                Petruţiu Marina - Simona   
 
  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind schimbarea, pentru o perioadă de 10 ani, a destinației imobilului situat în Municipiul Mediaș, str. 

Avram Iancu nr.12, din spațiu de învățământ în spațiu destinat activităților de utilitate publică ale 
Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, Poliția Locală și Biblioteca Municipală 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 303/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune schimbarea, pentru o 
perioadă de 10 ani, a destinației imobilului situat în Municipiul Mediaș, str. Avram Iancu nr.12, din spațiu de 
învățământ în spațiu destinat activităților de utilitate publică ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a 
Persoanelor, Poliția Locală și Biblioteca Municipală şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Cultură, 
Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG – Compartimentul Învățământ-
Sănătate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
18.429/19.10.2021, 
 - 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. 748, 773  şi 801/26.10.2021, 
 Văzând HCL nr. 29/2020 privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului aflat în domeniul public al în 
Municipiului Mediaş și în administrarea Școlii Gimnaziale George Popa din bază materială a unității de învățământ 
în spațiu destinat activităților de utilitate publică și adresa nr. 8091/CM/13.10.2021, înaintată de către Ministerul 
Educației – Direcția Generală Infrastructură, Direcția Patrimoniu și Investiții, înregistrată la Primăria Municipiului 
Mediaș cu nr. 18320/18.10.2021, prin care se transmite avizul conform al ministrului educației nr. 15.074/13.10.2021, 
 În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (2) și alin. (6) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, 
Ordinului nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei 
bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării 
acestuia, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1. Se aprobă schimbarea, pentru o perioadă de 10 ani, a destinației imobilului situat în Municipiul 
Mediaș, str. Avram Iancu nr.12, identificat în CF nr. 114835 Mediaș, nr. top. 1209/2, 1209/3, 5438/1210/2 și 
5436/1210/3 și nr. cadastral 114835-C1, număr niveluri 3: S.construită la sol: 380 mp; construcție administrativă și 
social – culturală compusă din demisol cu 5 săli, 3 magazii, un hol și un hol cu casa scării, parter cu 5 săli, hol și grup 
sanitar și etaj cu 5 săli, hol și grup sanitar. Corpul C1 are D+P+E, a fost construit în anul 1969, Scs=380 mp și 
Scd=970 mp număr cadastral 114835-C2, număr niveluri 1: Sconstruită la sol: 98 mp; anexă compusă din 3 încăperi. 
Corpul C2 are P, a fost construit în anul 1969, Scs=98 mp și Scd=98 mp, aflat în domeniul public al Municipiului 
Mediaș și terenul în suprafață de 1211 mp., din spațiu de învățământ, în spațiu destinat activităților de utilitate publică 
de către Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, Poliția Locală și Biblioteca Municipală. 

Art. 2. Se revocă dreptul de administrare al Școlii Gimnaziale „George Popa”asupra imobilului identificat la 
art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă modificarea, în mod corespunzător, a anexei nr. 1 la Contractul de administrare nr. 
38/06.04.2017, încheiat între Municipiul Mediaș și Școala Gimnazială „George Popa”. 
   Art. 4. Primarul municipiului Mediaş prin Direcţia Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, 
Relații Publice și Relații cu ONG – Compartimentul Învățământ-Sănătate din subordinea sa, 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, Direcţiei Cultură, 
Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG – Compartimentul Învățământ-
Sănătate, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 303/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                                     VIZAT  
                SECRETAR GENERAL 
                                            Petruţiu Marina - Simona   
 
 
  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea HCL nr.369/2020 privind propunerea de schimbare, pe o perioadă 

nedeterminată, a destinației imobilului reprezentând construcție și teren, situat în Municipiul 
Mediaș, str. Angărul de Sus fn., din imobil cu destinația de spațiu de învățământ, aparținând 

Colegiului ,,Școala Națională de Gaz” Mediaș,identificată prin CF nr. 113055, nr. top. 4131/2, teren 
curți-construcții în suprafață de 1184 mp, respectiv în CF nr. 113056, nr. top. 4131/3 teren curți-
construcții în suprafață de 875 mp, în zonă verde și de agrement, alocat unei instituții publice, în 

vederea desfășurării activității specifice 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 322/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea 
HCL nr.369/2020 privind propunerea de schimbare, pe o perioadă nedeterminată, a destinației imobilului 
reprezentând construcție și teren, situat în Municipiul Mediaș, str. Angărul de Sus fn., din imobil cu 
destinația de spațiu de învățământ, aparținând Colegiului ,,Școala Națională de Gaz” Mediaș,identificată 
prin CF nr. 113055, nr. top. 4131/2, teren curți-construcții în suprafață de 1184 mp, respectiv în CF nr. 
113056, nr. top. 4131/3 teren curți-construcții în suprafață de 875 mp, în zonă verde și de agrement, alocat 
unei instituții publice, în vederea desfășurării activității specifice şi raportul de specialitate întocmit de 
Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG – 
Compartimentul Învățământ-Sănătate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaş înregistrat sub nr. 18.551/20.10.2021, 
 - 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. 749, 774 şi 802/26.10.2021, 
 Văzând HCL nr.369/2020 privind propunerea de schimbare, pe o perioadă nedeterminată, a 
destinației imobilului reprezentând construcție și teren, situat în Municipiul Mediaș, str. Angărul de Sus fn., 
din imobil cu destinația de spațiu de învățământ, aparținând Colegiului ,,Școala Națională de Gaz” 
Mediaș,identificată prin CF nr. 113055, nr. top. 4131/2, teren curți-construcții în suprafață de 1184 mp, 
respectiv în CF nr. 113056, nr. top. 4131/3 teren curți-construcții în suprafață de 875 mp, în zonă verde și 
de agrement, alocat unei instituții publice, în vederea desfășurării activității specifice, adresa nr. 
Ministerului Educației nr.32033/31.08.2021, adresa Inspectoratului Școlar Județean nr.9894/2/19.10.2021, 
adresa Colegiului ,,Școala Națională de Gaz”, nr.1437/13.10.2021, 
 În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, 
Ordinului nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea 
destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi 
condiţiile necesare acordării acestuia, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

  Art. 1. Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr.369/2020 care va avea următorul cuprins: 
„Art.1. (1) Se aprobă propunerea de schimbare, pe o perioadă nedeterminată, a destinației 

imobilului  înscris în CF nr. 113055 Mediaș, nr. top. 4131/2, reprezentând casă de locuit compusă din: 2 
camere, bucătarie, bucătărie, cămară, baie, hol, 2 boxe pivniță și anexe gospodărești compuse din: 3 cotețe 
porcine cu 14 boxe, magazie și atelier cu grajd și terenul aferent acestuia, respectiv teren înscris în CF nr. 
113056 Mediaș, nr. top. 4131/3, situate în Municipiul Mediaș str. Angărul de Sus fn. din imobil destinat 
bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, în vederea demolării 



construcțiilor, pentru amenajarea unei zone verzi și de agrement alocată Direcției de Administrare a 
Domeniului Public Mediaș din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș, în vederea desfășurării activității 
specifice de administrare a domeniului public, respectiv administrare și amenajare parcuri și zone verzi în 
Municipiul Mediaș”. 
,,(2) Schimbarea destinației și demolarea construcțiilor va fi supusă aprobării Consiliului Local, după 
obținerea avizului conform eliberat de ministrul educației”. 
   Art. 2. Primarul municipiului Mediaş prin Direcţia Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, 
Turism, Relații Publice și Relații cu ONG – Compartimentul Învățământ-Sănătate 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, 
Direcţiei Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG – 
Compartimentul Învățământ-Sănătate, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina 
de internet www.primariamedias.ro. 

 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 322/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAȘ                     VIZAT  

                     SECRETAR GENERAL 
                                        Petruţiu Marina  Simona    
 
            
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea HCL nr.61/2017, privind propunerea schimbării destinației unor imobile 
situate administrativ pe teritoriul administrativ al orașului Avrig, Poiana Neamțului, din spații cu 

destinație de bază material a unităților de învățământ în zonă de agrement, turism, activități 
recreativ-distractive și alimentație publică, pe o perioadă nedeterminată 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 323/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune privind 
modificarea HCL nr.61/2017, privind propunerea schimbării destinației unor imobile situate administrativ 
pe teritoriul administrativ al orașului Avrig, Poiana Neamțului, din spații cu destinație de bază material a 
unităților de învățământ în zonă de agrement, turism, activități recreativ-distractive și alimentație publică, 
pe o perioadă nedeterminată şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, 
Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG – Compartimentul Învățământ-Sănătate din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 18.551/20.10.2021, 
 - 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. 750, 775 şi 803/26.10.2021, 
 Văzând HCL nr.61/2017, privind propunerea schimbării destinației unor imobile situate 
administrativ pe teritoriul administrativ al orașului Avrig, Poiana Neamțului, din spații cu destinație de bază 
material a unităților de învățământ în zonă de agrement, turism, activități recreativ-distractive și alimentație 
publică, pe o perioadă nedeterminată, adresa Ministerului Educației nr.32033/31.08.2021, adresa 
Inspectoratului Școlar Județean nr.9894/1/19.10.2021, adresa Colegiului ,,Școala Națională de Gaz”, 
nr.1437/13.10.2021 
 În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, 
Ordinului nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea 
destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi 
condiţiile necesare acordării acestuia, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1. Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr. HCL nr.61/2017 care va avea următorul cuprins: 
,,Art. 1. (1) Se aprobă propunerea de schimbare a destinației imobilelor, prioprietate a Municipiului Mediaș, 
situate în orașul Avrig, Poiana Neamțului, identificate în CF nr.107128 a localității Avrig (CF vechi:8304) 
A1 nr.top.22017/1 reprezentând în natură teren, în suprafată de 10.000 mp, categoria de folosință – curți 
construcții – A1.1 nr. top.22017/1 reprezentând în natură construcții cu 3 cabane, spălător, beci, A1.2 nr. 
top. 22017/1 reprezentând în natură anexe gospodărești, care fac obiectul contractului de administrare 
nr.29/2007, încheiat între Municipiul Mediaș și Liceul Tehnologic,, Școala Națională de Gaz", constând în: 

- Cabană de lemn I Poiana Neamț, cu valoarea prevăzută în evidențele contabile ale Primăriei 
Municipiului Mediaș, de 11.981 lei; 

- Cabană de lemn II Poiana Neamț, cu valoarea prevăzută în evidențele contabile ale Primăriei 
Municipiului Mediaș, de 11.981 lei; 

- Cabană de lemn III Poiana Neamț, cu valoarea prevăzută în evidențele contabile ale Primăriei 
Municipiului Mediaș, de 11.981 lei; 

- Cabană de lemn IV Poiana Neamț, cu valoarea prevăzută în evidențele contabile ale Primăriei 
Municipiului Mediaș, de 11.981 lei; 
 



- Cabană turistică 2 Poiana Neamț, cu valoarea prevăzută în evidențele contabile ale Primăriei 
Municipiului Mediaș, de 11.981 lei; 

din imobile cu destinație de bază materială a unității de învățământ, în vederea demolării corpurilor de 
clădire pentru amenajarea unei zone de agrement, turism, activități recreativ-distractive și alimentație 
publică,” 
               ,,(2) Schimbarea destinației și demolarea construcțiilor va fi supusă aprobării Consiliului Local, 
după obținerea avizului conform eliberat de ministrul educației”. 
   Art. 2. Primarul municipiului Mediaş prin Direcţia Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, 
Turism, Relații Publice și Relații cu ONG – Compartimentul Învățământ-Sănătate 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, 
Direcţiei Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG – 
Compartimentul Învățământ-Sănătate, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina 
de internet www.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 323/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                                  VIZAT  
              SECRETAR GENERAL 
                                      Petruţiu Marina - Simona    
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului la faza de Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico - 

economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și extindere Compartiment Primire 
Urgențe (CPU)” în cadrul Spitalului Municipal Mediaș 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 

2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 302/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
aprobarea proiectului la faza de Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul de investiții: „Reabilitare și extindere Compartiment Primire Urgențe (CPU)” în cadrul 
Spitalului Municipal Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Cultură, Învățământ, 
Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG – Compartimentul Învățământ-
Sănătate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
18.369/18.10.2021, 
 - 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.751, 776 şi 804/26.10.2021, 
 Văzând adresa nr. 9.245/13.10.2021 a Spitalului Municipal Mediaș, înregistrată la Primăria 
Municipiului Mediaș sub nr. 18.183/14.10.2021, 
 În conformitate cu prevederile art. 44 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, 129 alin (2) lit. „d”, alin. (4) lit. „d”, alin. 
(7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1. Se aprobă proiectul la faza de Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitare și extindere Compartiment Primire Urgențe (CPU)” în cadrul Spitalului Municipal 
Mediaș, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 
și extindere Compartiment Primire Urgențe (CPU)” în cadrul Spitalului Municipal Mediaș, 
conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 3. Primarul municipiului Mediaş prin Direcţia Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, 
Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG – Compartimentul Învățământ-Sănătate 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 Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și 
Relații cu ONG – Compartimentul Învățământ-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. 302/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                                  VIZAT  
              SECRETAR GENERAL 
                                     Petruţiu Marina - Simona    
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind avizarea documentației de urbanism și însușirea  raportului privind implicarea și 

consultarea publicului în elaborarea PUZ „Construire locuințe, împrejmuire, racorduri rețele 
edilitare și introducere intravilan” str. Moșnei fn. 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 312/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune avizarea 

documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea 
PUZ „Construire locuințe, împrejmuire, racorduri rețele edilitare și introducere intravilan” str. Moșnei fn. 
şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Dezvoltare Urbană - Compartimentul Urbanism din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 13.599/19.10.2021, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 29 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. 752 şi 805/26.10.2021, 

Având în vedere adresa nr. 13.599/23.07.2021 prin care beneficiarul solicită avizarea P.U.Z. 
„Construire locuințe, împrejmuire, racorduri rețele edilitare și introducere intravilan” str. Moșnei fn., 

Văzând raportul nr. 13.599/19.10.2021 privind implicarea publicului, în elaborarea P.U.Z. 
„Construire locuințe, împrejmuire, racorduri rețele edilitare și introducere intravilan” str. Moșnei fn., 
întocmit de către Direcția Dezvoltare Urbană - Compartimentul Urbanism și avizul de oportunitate din 
05.07/2021 al Arhitectului Șef, 

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei 
de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 
teritoriului si de urbanism, art. 5^2 din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 

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. 13.599/19.10.2021 privind implicarea publicului în elaborarea PUZ 
„Construire locuințe, împrejmuire, racorduri rețele edilitare și introducere intravilan” str. Moșnei fn., 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 2. (1) Se avizează prima versiune a documentației de urbanism PUZ  „Construire locuințe, 
împrejmuire, racorduri rețele edilitare și introducere intravilan” str. Moșnei fn., pe terenul situat parțial 
extravilan, parțial în  intravilanul Municipiului Mediaș pe str. Moșnei fn., în suprafață totală de 5800 mp., 
identificat în CF Mediaș nr.107138, nr.cad.107138, categoria de folosință fâneață, extravilan, în suprafață 
de 531 mp. CF Mediaș nr.107139, nr.cad.107139, categoria de folosință fâneață, extravilan, în suprafață de 
551 mp., CF Mediaș nr.107140, nr.cad.107140, categoria de folosință fâneață, extravilan, în suprafață de 
716 mp., CF Mediaș nr.107141, nr.cad.107141, categoria de folosință fâneață, extravilan, în suprafață de 
518 mp. - proprietari Suciu Ioan și soția Suciu Elena, CF Mediaș nr.107142, nr.cad.107142, categoria de 
folosință fâneață, extravilan, în suprafață de 1299 mp. – proprietari Zinz Andrei-Corin și soția Zinz 
Hajnalka, CF Mediaș nr.107143, nr.cad.107143, categoria de folosință fâneață, extravilan, în suprafață de 
1325 mp. – proprietari Ursu Ovidiu Constantin și soția Ursu Anca Gabriela, CF Mediaș nr.107144, 
nr.cad.107144 categoria de folosință fâneață, extravilan, în suprafață de: din acte 860 mp., măsurată 868 
mp – proprietari Suciu Ioan și soția Suciu Elena, Zinz Andrei-Corin și soția Zinz Hajnalka, Ursu Ovidiu 
Constantin și soția Ursu Anca Gabriela, întocmit de arh. Jiga Diana-Denisa -  proiectant B.I.A. JIGA Diana-
Denisa, pentru beneficiarii Suciu Ioan, Zinz Andrei-Corin, Ursu Ovidiu Constantin, conform anexei nr. 2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 



 
 
 
 
 

(2) Se propune introducerea terenului în intravilan (extindere limită intravilan) și construirea de 
locuințe, cu respectarea reglementărilor urbanistice ale zonei. 

(3) Accesul la parcelă se face din șos. Moșnei – strada de categoria II, printr-un drum de exploatare 
cu  lățimea de 7,00 m , cu un   trotuar de minim 0,80 m. 

  Art. 3. După obţinerea avizelor necesare, documentaţia va fi supusă aprobării Consiliului Local 
Mediaş. 

 Art. 4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană - Compartimentul 
Urbanism din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu 
respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

 Art. 5. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcţiei Dezvoltare Urbană - Compartimentul Urbanism, beneficiarilor prin grija Direcției Dezvoltare 
Urbană - Compartimentul Urbanism, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de 
internet www.primariamedias.ro. 
  
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 312/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ 
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     PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD 
„Construire spălătorie auto self service” str. Titus Andronic fn. și aprobarea documentației 

de urbanism 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie  
2021,  

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 313/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune însușirea 

raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire spălătorie 
auto self service” str. Titus Andronic fn. și aprobarea documentației de urbanism şi raportul de 
specialitate întocmit de Direcția Dezvoltare Urbană – Compartiment Urbanism din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 16.077/18.10.2021,   

-  avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 
30 de pe Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. 753 şi 806/26.10.2021, 

Văzând cererea nr. 16.077/13.09.2021 prin care beneficiarul solicită aprobarea PUD 
„Construire spălătorie auto self service” str. Titus Andronic fn.,  întocmit de arh. Dan Roxana – 
Ioana - proiectant SC ASSEMBLE ARCHITECTS SRL, 

Văzând raportul nr. 16.077/18.10.2021 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D. 
„Construire spălătorie auto self service” str. Titus Andronic fn, PV nr. 10757/14.06.2021, Poz.2  al 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi  Urbanism și avizul arhitectului șef nr. 
01/18.10.2021, 

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. 16.077/18.10.2021 privind implicarea publicului în 

elaborarea P.U.D. „Construire spălătorie auto self service” str. Titus Andronic fn., conform anexei 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. (1) Se aprobă  PUD  „Construire spălătorie auto self service” str. Titus Andronic fn.,  
întocmit de Dan Roxana – Ioana - proiectant SC ASSEMBLE ARCHITECTS SRL, pentru 
beneficiarul  CIA BENEFIC TEAM SRL cu sediul în localitatea  Horea, str. Nicola Vasile Ursu 
nr.23, jud. Alba, pe terenul situat în intravilanul municipiului Mediaș  str. Titus Andronic fn., 
identificat în  CF Mediaș nr. 106719, nr.cad.106719 (CF vechi 14140 nedef. Nr. topografic 
2074/1/4/2), categoria de folosință arabil în suprafață de 2843 mp și curți construcții în suprafață 
de 2157 mp, având suprafața totală de 6.000 mp, proprietar  SC ATERM SRL, cu sediul în Mediaș,  
șos. Sibiului  nr. 21 și SC CIA BENEFIC TEAM SRL – cu drept de locațiune pe o perioadă de 11 
ani pe o suprafață de 845 mp, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
 
 



 
 (2) Documentația se aprobă cu următoarele reglementări urbanistice: 

a) S teren = 845,00 mp ( luat în studiu); 
b) P.O.T. max.admis = 50%; P.O.T. propus = 18.34%; 
c) C.U.T. max.admis = 0,80; C.U.T. propus = 0.18 
d) Hmax.admis = P+2E ( 10,00 m); Hmax.propus = P 
e) Retrageri minime față de limite : față de limita de proprietate vestică considerată 

(aliniament), retragerea propusă este de 9,50 m; față de limita de proprietate sudică (laterală) 
retragerea propusă este de 5,00 m; față de limita de proprietate nordică (laterală),  retragerea 
propusă este de 6,50 m; față de limita de proprietate estică (posterioară) retragerea propusă este de 
7,00 m;  

f) Circulații și accese : Accesul pe teren se va face din str. Titus Andronic, care în prezent 
are un profil  constituit din două benzi de circulație auto, câte una pentru fiecare sens și trotuare de 
ambele părți ale carosabilului. Se propune realizarea unei  circulații auto în incintă cu circuit în 
sens unic, unui singur acces din str. Titus Andronic care să asigure  intrarea și ieșirea din incintă. 
În zona accesului, în interiorul proprietății se va amplasa un panou care să indice disponibilitatea 
locurilor în boxele spălătoriei auto. Calea de circulație care asigură intrarea în boxele de spălătorie 
din incintă va avea lățimea de  5,00 m iar cea de ieșire va avea lățimea de 4,50 m. Se propun 2 
locuri de parcare în incintă, pentru staționarea mașinilor în așteptare. Se va interzice staționarea pe 
domeniul public. 

g) Echipare tehnico- edilitară: Zona este dotată cu rețele de utilități. Alimentarea cu apă 
se va realiza din rețeaua publică existentă pe str. Titus Andronic. Apele uzate menajere și cele 
tehnologice (după trecerea prealabilă printr-un separator de produse petrolier)  vor fi colectate în 
rețeaua de canalizare din incintă și conduse către rețeaua de canalizare menajeră a străzii. Apele 
meteorice de la nivelul învelitorii și de pe  platformele dalate vor fi conduse în rețeaua de canalizare 
pluvială de incintă care va deversa în rețeaua de canalizare stradală. Obiectivul va fi racordat la 
rețeaua electrică existentă în zonă, din str. Titus Andronic. 

(3) Documentația PUD aprobată este valabilă 2 ani de la data comunicării hotărârii. 
Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană – Compartiment 

Urbanism din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu 
respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art.4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei 
Economice, Direcţiei  Dezvoltare Urbană – Compartiment Urbanism, şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr.313/2021  
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 27 octombrie 2021 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 294/2021,  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. 18.201/ 14.10.2021.  
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.31 de 
pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr.754, 777  şi 807/26.10.2021. 
 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 noiembrie, decembrie 2021 și 
ianuarie 2022. 

Art.2. Se desemnează dl consilier local Toderici Marius-Ioan în funcţia de supleant pentru 
şedinţele Consiliului Local Mediaş, din următoarele trei luni, respectiv lunile noiembrie, decembrie 2021 
și ianuarie 2022. 

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. 294/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind atribuirea denumirii de Strada Bujorului 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 256/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

atribuirea denumirii de Strada Bujorului şi raportul de specialitate întocmit de către Aparatul Permanent de 
lucru al Consiliului Local din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat 
sub nr. 15760/06.09.2021; 

- avizele comisii de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 32 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 755, 778 și 808/26.10.2021. 

- Referatul întocmit de către Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului Local înregistrat sub nr. 
15196/25.08.2021 prin care se propune atribuirea denumirii Strada Bujorului;  

- avizul Direcţiei Dezvoltare Urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaş înregistrat sub nr. 15776/06.09.2021;   

- avizul favorabil al Comisiei de atribuire de denumiri din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului 
Sibiu nr. 212/12.10.2021. 

În temeiul prevederilor art. 2 lit. „d”, art. 3 alin. (1) din OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri, actualizată. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „c” şi alin. (6) lit. „d”, art. 139 
alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. „b” şi art. 200 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
HOTÃRÃŞTE 

 
 

Art. 1. Se aprobă atribuirea denumirii de Strada Bujorului în zona străzii Moșnei, compusă din teren 
intravilan proprietate privată, identificat în CF Mediaș nr. 114704 sub nr. cadastral/topografic 114704, în 
suprafață de 983 mp (lungime de 140,43 ml, lățime de 7 ml) și va asigura accesul la 12 parcele de teren, 
conform planului de încadrare în zonă anexat.  

Art. 2. Primarul municipiului Mediaş, 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 Dezvoltare Urbană - Serviciul Aministrare Patrimoniu, 
Cadastru și Topometrie, Direcţiei Tehnice, Serviciului Fiscal Local, Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor, Serviciului Poliţiei Locale, Direcția de administrare a Domeniului Public, S.C. Eco 
- SAL S.A., S.C. Apa Târnavei Mari S.A., Oficiului Poştal Mediaş, Poliţiei Mediaş, şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 
 

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 256/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver. 1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții   

„Reabilitare străzi mun. Mediaș-Zona Cartier Aurel Vlaicu, Rețele de canalizare pluvială – Faza 
III”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel 

Saligny” 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 324/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții   „Reabilitare străzi mun. 
Mediaș-Zona Cartier Aurel Vlaicu, Rețele de canalizare pluvială – Faza III”, în vederea depunerii spre 
finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel Saligny” şi raportul de specialitate întocmit 
de Direcția Tehnică – Compartimentul Monitorizare Servicii de Utilități Publice și Guvernanță Corporativă  
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
18.504/20.10.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.33 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 756  şi 809/26.10.2021, 
 În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, OUG nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny, Ordinul nr. 1333/2021 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru 
categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021, Ordinul nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”,  art. 139, art. 196, 
art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1.  Se aprobă cererea de finanțare în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de investiții 
„Reabilitare străzi mun. Mediaș-Zona Cartier Aurel Vlaicu, Rețele de canalizare pluvială – Faza 
III”, în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Se aprobă devizul general estimativ în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de 
investiții „Reabilitare străzi mun. Mediaș-Zona Cartier Aurel Vlaicu, Rețele de canalizare pluvială – 
Faza III”, în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre,  

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Tehnică – Compartimentul Monitorizare 
Servicii de Utilități Publice și Guvernanță Corporativă, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 
 Art.4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcției Tehnică –Compartimentul Monitorizare Servicii de Utilități Publice și Guvernanță Corporativă, 
şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 324/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                                  VIZAT  
              SECRETAR GENERAL 
                                                           Petruţiu Marina - Simona    
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții   

„Reabilitare străzi mun. Mediaș-Zona Cartier Aurel Vlaicu, Rețele de canalizare pluvială – Faza 
IV”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel 

Saligny” 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 325/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții   „ Reabilitare străzi mun. 
Mediaș-Zona Cartier Aurel Vlaicu, Rețele de canalizare pluvială – Faza IV”, în vederea depunerii spre 
finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel Saligny” şi raportul de specialitate întocmit 
de Direcția Tehnică – Compartimentul Monitorizare Servicii de Utilități Publice și Guvernanță Corporativă  
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
18.503/20.10.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 34 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 757  şi 810/26.10.2021, 
 În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, OUG nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny, Ordinul nr. 1333/2021 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru 
categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021, Ordinul nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”,  art. 139, art. 196, 
art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1.  Se aprobă cererea de finanțare în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de investiții 
„Reabilitare străzi mun. Mediaș-Zona Cartier Aurel Vlaicu, Rețele de canalizare pluvială – Faza 
IV”, în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Se aprobă devizul general estimativ în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de 
investiții „Reabilitare străzi mun. Mediaș-Zona Cartier Aurel Vlaicu, Rețele de canalizare pluvială – 
Faza IV”, în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre,  

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Tehnică – Compartimentul Monitorizare 
Servicii de Utilități Publice și Guvernanță Corporativă, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 
 Art.4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcției Tehnică – Compartimentul Monitorizare Servicii de Utilități Publice și Guvernanță Corporativă, 
şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 325/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                                  VIZAT  
              SECRETAR GENERAL 
                                                           Petruţiu Marina - Simona    
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții   
„Reabilitare rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș Cartier Vitrometan – etapa 1”, în 
vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel Saligny” 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 326/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții   „ Reabilitare rețele de 
canalizare pluvială în Municipiul Mediaș Cartier Vitrometan – etapa 1”, în vederea depunerii spre finanțare 
în cadrul  Programului național de investiții „Anghel Saligny” şi raportul de specialitate întocmit de Direcția 
Tehnică – Serviciul Investiții  și Programe de Finanțare  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 18.547/20.10.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 35 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 758  şi 811/26.10.2021, 
 În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, OUG nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny, Ordinul nr. 1333/2021 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru 
categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021, Ordinul nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”,  art. 139, art. 196, 
art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1.  Se aprobă cererea de finanțare în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de investiții 
„Reabilitare rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș Cartier Vitrometan – etapa 1”, în 
cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Se aprobă devizul general estimativ în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de 
investiții „Reabilitare rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș Cartier Vitrometan – etapa 
1”, în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre,  

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de 
Finanțare, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor 
din actele normative în materie. 
 Art.4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcției Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de Finanțare, şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 326/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                                  VIZAT  
              SECRETAR GENERAL 
                                                           Petruţiu Marina - Simona    
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții   
„Reabilitare rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș Cartier Vitrometan – etapa 2”, în 
vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel Saligny” 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 327/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții   „ Reabilitare rețele de 
canalizare pluvială în Municipiul Mediaș Cartier Vitrometan – etapa 2”, în vederea depunerii spre finanțare 
în cadrul  Programului național de investiții „Anghel Saligny” şi raportul de specialitate întocmit de Direcția 
Tehnică – Serviciul Investiții  și Programe de Finanțare  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 18.548/20.10.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 36 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 759  şi 812/26.10.2021, 
 În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, OUG nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny, Ordinul nr. 1333/2021 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru 
categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021, Ordinul nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”,  art. 139, art. 196, 
art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1.  Se aprobă cererea de finanțare în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de investiții 
„Reabilitare rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș Cartier Vitrometan – etapa 2”, în 
cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Se aprobă devizul general estimativ în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de 
investiții „Reabilitare rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș Cartier Vitrometan – etapa 
2”, în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre,  

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de 
Finanțare, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor 
din actele normative în materie. 
 Art.4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcției Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de Finanțare, şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 327/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                                  VIZAT  
              SECRETAR GENERAL 
                                                           Petruţiu Marina - Simona    
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții   
„Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  

Programului național de investiții „Anghel Saligny” 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 328/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții   „Reabilitare străzi Marin 
Ciortea și Virgil Popovici”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului național de investiții 
„Anghel Saligny” şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică – Serviciul Investiții  din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 18.537/20.10.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.37 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 760 şi 813/26.10.2021, 
 Văzând HCL nr. 189/2021 privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico 
- economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici”, 
 În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, OUG nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny, Ordinul nr. 1333/2021 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru 
categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021, Ordinul nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”,  art. 139, art. 196, 
art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1.  Se aprobă cererea de finanțare în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de investiții 
„Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici”, în cadrul Programului național de investiții 
„Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Se aprobă devizul general estimativ în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de 
investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici”, în cadrul Programului național de 
investiții „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,  

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Tehnică – Serviciul Investiții, va asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 
 Art.4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcției Tehnică – Serviciul Investiții, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina 
de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 328/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
 

MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                                  VIZAT  
              SECRETAR GENERAL 
                                                             Petruţiu Marina - Simona    
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții   
„Reabilitare străzi mun. Mediaș – Str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus”, în vederea depunerii spre 

finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel Saligny”, categoria de investiții: 
alimentare apă și  sisteme de canalizare 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 329/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții   „Reabilitare străzi mun. 
Mediaș – Str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului 
național de investiții „Anghel Saligny” categoria de investiții: alimentare apă și  sisteme de canalizare şi 
raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de Finanțare din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 18.696/25.10.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 38 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 761  şi 814/26.10.2021, 
 În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, OUG nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny, Ordinul nr. 1333/2021 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru 
categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021, Ordinul nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”,  art. 139, art. 196, 
art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1.  Se aprobă cererea de finanțare în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de investiții 
„Reabilitare străzi mun. Mediaș – Str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus”, în cadrul Programului 
național de investiții „Anghel Saligny”, categoria de investiții: alimentare apă și  sisteme de canalizare, 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Se aprobă devizul general estimativ în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de 
investiții „Reabilitare străzi mun. Mediaș – Str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus”, în cadrul 
Programului național de investiții „Anghel Saligny”, categoria de investiții: alimentare apă și  sisteme de 
canalizare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,  

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de 
Finanțare, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor 
din actele normative în materie. 
 Art.4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcției Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de Finanțare, şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 329/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                                  VIZAT  
              SECRETAR GENERAL 
                                                           Petruţiu Marina - Simona    
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții   
„Reabilitare străzi mun. Mediaș – Str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus”, în vederea depunerii spre 

finanțare în cadrul  Programului național de investiții „Anghel Saligny”, categoria de investiții: 
drumuri publice 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 329/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții   „Reabilitare străzi mun. 
Mediaș – Str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul  Programului 
național de investiții „Anghel Saligny”, categoria de investiții: drumuri publice şi raportul de specialitate 
întocmit de Direcția Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de Finanțare din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 18.695/25.10.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 39 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 762 şi 815/26.10.2021, 
 În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, OUG nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny, Ordinul nr. 1333/2021 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru 
categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021, Ordinul nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”,  art. 139, art. 196, 
art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1.  Se aprobă cererea de finanțare în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de investiții 
„Reabilitare străzi mun. Mediaș – Str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus”, în cadrul Programului 
național de investiții „Anghel Saligny”, categoria de investiții: drumuri publice, conform anexei nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Se aprobă devizul general estimativ în vederea depunerii spre finanțare a obiectivului de 
investiții „Reabilitare străzi mun. Mediaș – Str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus”, în cadrul 
Programului național de investiții „Anghel Saligny”, categoria de investiții: drumuri publice, conform 
anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,  

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de 
Finanțare, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor 
din actele normative în materie. 
 Art.4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcției Tehnică – Serviciul Investiții și Programe de Finanțare, şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
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MUNICIPIUL MEDIAȘ                        VIZAT  

                               SECRETAR GENERAL 
                                   Petruţiu Marina  Simona  
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mediaș care să facă parte 
din comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de 

director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul 
Mediaș 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 331/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune desemnarea 
reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mediaș care să facă parte din comisiile de evaluare a 
probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct din unitățile 
de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcția 
Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG – Compartimentul 
Învățământ-Sănătate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub 
nr. 18.749/25.10.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 40 de 
pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 763, 779 şi 816/26.10.2021, 
 Văzând adresa Inspectoratului Școlar Județean nr.10.228/22.10.2021, înregistrată la Primăria 
Municipiului Mediaș sub nr.18.733/25.10.2021,  
 În conformitate cu prevederile art.258 alin.(1) și (2)  din Legea nr. 1/2011 – Legea educației 
naționale, art.5 pct.  II, lit.„c” din  anexa la Ordinul nr.4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 
200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 
     

HOTĂRĂŞTE 
 
 

  Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mediaș care să 
facă parte din comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de 
director/director adjunct din unitățile preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș, conform anexei, care 
face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 2. Primarul municipiului Mediaş prin Direcţia Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, 
Turism, Relații Publice și Relații cu ONG – Compartimentul Învățământ-Sănătate 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, 
Direcţiei Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG – 
Compartimentul Învățământ-Sănătate, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina 
de internet www.primariamedias.ro. 
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