
 
 

MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                      VIZAT  
           SECRETAR GENERAL 
                                     Petruţiu Marina - Simona    
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 privind rectificarea bugetului local și bugetele instituțiilor și serviciilor  

publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și programul  
de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021 

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

decembrie 2021,  
Având în vedere 

 - Referatul de aprobare nr. 423/2021  al proiectului de hotărâre prin care se propune 
rectificarea  bugetului local și  bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii, precum și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse 
de finanțare pe anul 2021şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică  din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 21.181/21.12.2021,  
 - 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. 1031, 1034 şi 1037/27.12.2021, 

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. 29, 
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 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și 
rectificarea  programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, pe anul 
2021, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetelor unor instituții și servicii publice finanțate integral 
sau parțial din venituri proprii, conform anexelor nr. 4 și 5 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.  
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 422/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/


 
 

MUNICIPIUL MEDIAŞ 
         VIZAT 
        SECRETAR GENERAL 

      Petruţiu Marina – Simona 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Sportiv ,,Gaz Metanˮ Mediaș 

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

decembrie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 422/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
acordarea unui sprijin financiar către Clubul Sportiv ,,Gaz Metanˮ Mediaș și raportul de specialitate 
întocmit de Direcţia Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaș înregistrat sub nr. 22.171/21.12.2021,   

- 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. 1032, 1035 şi 1038/27.12.2021, 
 Văzând adresa nr. 1106/21.12.2021 a Clubului Sportiv „Gaz Metan” Mediaș, înregistrată la 
Primăria municipiului Mediaș sub nr. 22.158/21.12.2021. 

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. 1242/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 08 decembrie 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 1.000.000 lei și se acordă pe durata stării de alertă. 
   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 auto-izolare 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 de consiliu local se va 
încheia un contract privind acordarea sprijinului financiar, ce va include cel puțin următoarele 
clauze: 
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. 421/2021 
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 Asociația Club Sportiv Power House Mediaș 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 decembrie  
2021,  

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 424/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune acordarea unui 
sprijin financiar Asociația Club Sportiv Power House Mediaș și raportul de specialitate întocmit de Direcţia 
Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 
22.235/22.12.2021,   

- 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. 1033, 1036 şi 1039/27.12.2021, 
 Văzând adresa Asociației Club Sportiv Power House Mediaș, înregistrată la Primăria municipiului 
Mediaș sub nr. 21.153/07.12.2021. 

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. 1242/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 08 
decembrie 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 pentru Asociația Club Sportiv Power House 
Mediaș, structură sportivă înființată în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului. 
   Art. 2. Sprijinul financiar este în sumă de 20.000 lei și se acordă pe durata stării de alertă. 
   Art. 3. Sprijinul financiar se acordă pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare sau de natură 
salarială. 
   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 de consiliu local se va încheia 
un contract privind acordarea sprijinului financiar, ce va include cel puțin următoarele clauze: 
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, 
Asociației Club Sportiv Power House Mediaș prin grija Direcției Economice, şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 423/2021 
PMS /MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/

