
 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                                   VIZAT  
         SECRETAR GENERAL 
                                       Petruţiu Marina - Simona    
  

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind soluționarea plângerii prealabile formulate de către  

S.C. AUTOMECANICA S.A. împotriva HCL 174/2021 și HCL 180/2021 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 10 august 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 229/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune solutionarea 

plângerii prealabile formulate de către S.C. AUTOMECANICA S.A. împotriva HCL 174/2021 și HCL 
180/2021 şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Administrație Publică Locală și Direcția 
Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
14299/05.08.2021, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 1 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 560, 568 şi 570/10.08.2021, 

Văzând plângerea prealabilă formulata de către S.C. AUTOMECANICA S.A. prin reprezentantul 
convențional Societatea civilă de avocați „Stoica și asociații” nr. 1521/19.07.2021, înregistrată la Primăria 
municipiului Mediaș sub nr. 13359/20.07.2021, HCL nr. 174/2021 privind aprobarea criteriului de 
încadrare pentru acordarea de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în 
parcurile industriale din Mediaș, HCL nr. 180/2021 privind soluționarea cererilor depuse de către SC 
Automecanica SA referitoare la acordul de principiu pentru acordarea ajutorului de stat regional pentru 
sprijinirea investițiilor inițiale în parcul industrial din Mediaș,  Ordinul nr. 787 din 11 iunie 2021 emis de 
catre Ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei pentru modificarea Ordinului ministrului 
internelor şi reformei administrative nr. 343/2007 privind acordarea titlului de parc industrial membrilor 
asocierii constituite între Societatea Comercială „Automecanica” - S.A. şi Societatea Comercială 
„Automecanica Parc Industrial” - S.R.L. publicat în Monitorul Oficial cu nr. 631 din 28.06.2021 si procesul 
verbal nr. 14297/05.08.2021 al Comisiei de evaluare, 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative, art. 
6, art. 10, art. 12 din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a 
măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, 

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

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1. Se constată plângerea prealabilă formulată de către S.C. AUTOMECANICA S.A. prin 

reprezentantul convențional Societatea civilă de avocați „Stoica și asociații” cu nr. 1521/19.07.2021, 
înregistrată la Primăria municipiului Mediaș sub nr. 13.359/20.07.2021 împotriva HCL nr. 174/2021 și 
HCL nr. 180/28.06.2021, ca fiind ramasă fără obiect, ca urmare a intrarii in vigoare in data de 28 iunie 2021 
a Ordinul nr. 787 din 11 iunie 2021 emis de către Ministrul Dezvoltării, lucrărilor publice și administrației 
pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 343/2007 privind 
acordarea titlului de parc industrial membrilor asocierii constituite între Societatea Comercială 
„Automecanica” - S.A. şi Societatea Comercială „Automecanica Parc Industrial” - S.R.L., plângerea 
devenind caducă. 

Art. 2. Se revocă HCL nr. 180/28.06.2021 privind soluționarea cererilor depuse de către SC 
Automecanica SA referitoare la acordul de principiu pentru acordarea ajutorului de stat regional pentru 
sprijinirea investițiilor inițiale în parcul industrial din Mediaș. 

Art. 3. Se revocă  HCL nr. 174/15.06.2021 privind aprobarea criteriului de încadrare pentru 
acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale 
din Mediaș. 

Art. 4. Se constată îndeplinirea de către S.C. AUTOMECANICA S.A. a condițiilor pentru a 
beneficia de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, 



prevăzute la art. 6, art. 10 si art. 12 din Anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de 
sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, ca o 
consecința a intrării în vigoare în data de 28 iunie 2021 a Ordinului nr. 787 din 11 iunie 2021 emis de către 
Ministrul Dezvoltării, lucrărilor publice si administrației. 

Art. 5. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția 
Economică 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, 
Administrație Publică Locală, SC Automecanica SA şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea 
acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
 
 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 229/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                                        VIZAT 
                 SECRETAR GENERAL 
                                   Petruţiu Marina - Simona 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor  
tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE/ 

MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC, MUNICIPIUL MEDIAȘ” 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 10 august 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 226/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune actualizarea  

Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii 
„REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC, MUNICIPIUL MEDIAȘ” și raportul de 
specialitate întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaș înregistrat sub nr. 13.541/22.07.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 2 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 561 şi 571/10.08.2021, 

Văzând HCL nr. 291/2018 privind aprobarea proiectului la faza de D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico 
- economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC 
MUNICIPIUL MEDIAȘ” și HCL nr. 122/2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici inclusiv 
Descrierea sumară pentru obiectivul de investiții „REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC 
MUNICIPIUL MEDIAȘ”, 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale,  

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 actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul de investiţii „REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC, MUNICIPIUL 
MEDIAȘ” conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art. 3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcţiei Tehnice, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro. 
 
 
 
 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 226/2021 
PMS /MD Cod: FP-06-01 ver.1 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                                        VIZAT 
                 SECRETAR GENERAL 
                                   Petruţiu Marina - Simona 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea  Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru  
obiectivul de investiţii „REABILITARE/MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4” 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 10 august 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 227/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune actualizarea 

Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii 
„REABILITARE/MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4” și raportul de specialitate întocmit de 
Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 
13.525/22.07.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 3 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 562 şi 572/10.08.2021, 

Văzând HCL nr. 290/2018 privind aprobarea proiectului la faza de D.A.L.I. și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE/MODERNIZARE ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ NR. 4” și HCL nr. 123/2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici inclusiv 
Descrierea sumară pentru obiectivul de investiții „REABILITARE/MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
NR. 4”, 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale,  

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 actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul de investiţii „REABILITARE/MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4” conform anexelor 
nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art. 3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcţiei Tehnice, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro. 
 
 
 
 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 227/2021 
PMS /MD Cod: FP-06-01 ver.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                                    VIZAT  
            SECRETAR GENERAL 
                                        Petruţiu Marina - Simona    
 
  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 239/2020 privind  

aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în  
municipiul Mediaș II” cod SMIS 126074 și a cheltuielilor legate de proiect 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 10 august 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 225/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea art. 

2 și art. 3 din HCL nr. 239/2020 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului 
urban în municipiul Mediaș II” cod SMIS 126074 și a cheltuielilor legate de proiect şi raportul de 
specialitate întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaş înregistrat sub nr. 13.731/27.07.2021, 

- 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. 563 şi 573/10.08.2021, 

Văzând HCL nr. 239/2020 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului 
urban în municipiul Mediaș II” cod SMIS 126074 și a cheltuielilor legate de proiect, 

În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,   
În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 
200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 239/2020, care va avea următorul conținut: 
„Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în 

municipiul Mediaș II”, cod SMIS 126074, în cuantum 43.165.614,78 lei (inclusiv TVA).” 
Art. 2. Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 239/2020, care va avea următorul conținut: 
„Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a municipiului Mediaş, în cuantum de 

19.921.267,52 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția 
de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 464.886,97 lei, reprezentând cofinanțarea 
proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în municipiul Mediaș II”, cod SMIS 126074.” 

Art. 3. Primarul municipiului Mediaş, prin echipa de implementare a proiectului și Direcția 
Tehnică,  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 Tehnice, echipei de implementare a proiectului prin grija Direcției Tehnice, şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
 
 
 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 225/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                                         VIZAT 
                 SECRETAR GENERAL 
                                    Petruţiu Marina - Simona 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru  
obiectivul de investiţii „Reabilitare/Modernizare strada Ighișului, municipiul Mediaș” 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 10 august 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 228/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune actualizarea 

Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare/Modernizare Strada Ighișului, municipiul Mediaș” și raportul de specialitate întocmit de 
Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 
14.049/03.08.2021,   

- 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. 564 şi 574/10.08.2021, 

Văzând HCL nr. 266/2018 privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico - 
economici pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare/Modernizare strada Ighișului municipiul Mediaș” și 
HCL nr. 263/2020 privind actualizarea proiectului la faza D.A.L.I. a descrierii sumare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Modernizare str. Ighișului municipiul 
Mediaș”, 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale,  

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 actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare/Modernizare strada Ighișului, municipiul Mediaș” conform anexelor nr. 
1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art. 3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcţiei Tehnice, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro. 
 
 
 
 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 228/2021 
PMS /MD Cod: FP-06-01 ver.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                                        VIZAT 
                 SECRETAR GENERAL 
                                   Petruţiu Marina - Simona 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici  
pentru obiectivul de investiţii „Centru Multifuncțional - Educațional (Corp E Aviație)” 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 10 august 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 231/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune actualizarea 

Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Centru 
Multifuncțional-Educațional (Corp E Aviație)” și raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 14.163/04.08.2021,   

- 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. 565 şi 575/10.08.2021, 

Văzând HCL nr. 267/2018 privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico - 
economici pentru obiectivul de investiţii: „Centru Multifuncțional - Educațional (Corp E Aviație)” și HCL 
nr. 265/2020 privind actualizarea la faza D.A.L.I a descrierii sumare și a indicatorilor tehnico - economici 
pentru obiectivul de investiții „Centru Multifuncțional - Educațional (Corp E Aviație)”, 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale,  

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 actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul de investiţii „Centru Multifuncțional - Educațional (Corp E Aviație)” conform anexelor nr. 1 și 
2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art. 3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcţiei Tehnice, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro. 
 
 
 
 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 231/2021 
PMS /MD Cod: FP-06-01 ver.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                                        VIZAT  
                  SECRETAR GENERAL 
                                           Petruţiu Marina - Simona    
 
  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 264/2020 privind  

aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban  
în municipiul Mediaș I” cod SMIS 125653 și a cheltuielilor legate de proiect 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 10 august 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 230/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea art. 

2 și art. 3 din HCL nr. 264/2020 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului 
urban în municipiul Mediaș I” cod SMIS 125653 și a cheltuielilor legate de proiect şi raportul de specialitate 
întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş 
înregistrat sub nr. 14.170/04.08.2021, 

- 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. 566 şi 576/10.08.2021, 

Văzând HCL nr. 264/2020 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții și a mediului 
urban în municipiul Mediaș I” cod SMIS 125653 și a cheltuielilor legate de proiect, 

În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,   
În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 
200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 264/2020, care va avea următorul conținut: 
„Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în 

municipiul Mediaș I” cod SMIS 125653, în cuantum 39.585.527,31 lei (inclusiv TVA).” 
Art. 2. Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 239/2020, care va avea următorul conținut: 
„Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a municipiului Mediaş, în cuantum de 

16.305.454,20 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția 
de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 465.601,47 lei, reprezentând cofinanțarea 
proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în municipiul Mediaș I” cod SMIS 125653. 

Art. 3. Primarul municipiului Mediaş, prin echipa de implementare a proiectului și Direcția 
Tehnică,  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 Tehnice, echipei de implementare a proiectului prin grija Direcției Tehnice, şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                                VIZAT  
                      SECRETAR GENERAL 
                                            Petruţiu Marina - Simona    
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea suplimentării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al  

municipiului Mediaș și al Unității de Asistență Medico - Socială Mediaș pe anul 2021 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 10 august 2021,  
Având în vedere 
- Referatul de aprobare nr. 234/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 

suplimentării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Mediaș și al Unității de Asistență 
Medico - Socială Mediaș pe anul 2021 şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 14.342/06.08.2021, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 8 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 567, 569 şi 577/10.08.2021, 

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. 5 alin. (2), art. 19 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. „c”, 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 suplimentarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Mediaș 
pe anul 2021, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă suplimentarea bugetului Unității de Asistență Medico - Socială Mediaș pe anul 
2021, conform anexelor nr. 3 și 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 internet www.primariamedias.ro.  
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