
    
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                  VIZAT 
        SECRETAR GENERAL 
                               Petruţiu Marina – Simona 

 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind înlocuirea domnului Bordi Lucian cu domnul Draga Gheorghe, în cadrul 

comisiilor Consiliului Local 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 24 
septembrie 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 269/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
înlocuirea domnului Bordi Lucian cu domnul Draga Gheorghe, în cadrul comisiilor Consiliului 
Local și raportul de specialitate întocmit de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr.16.454/20.09.2021,   

- 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.645, 651 şi 653/23.09.2021, 

Văzând HCL nr. 251/2021 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al 
domnului Bordi Lucian în Consiliul Local al municipiului Mediaș,  încheierea civilă nr. 1879/CC 
pronunțată de Judecătoria Mediaș în Cameră de Consiliu în data de 10 septembrie 2021, rămasă 
definitivă și HCL nr. 323/2020 privind desemnarea unor consilieri locali în Comisia locală de 
ordine publică la nivelul municipiului Mediaș, 

În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 155/2010 a Poliției locale, 
În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, ale art. 124,  art. 127, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare.    

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art.1. Se aprobă modificarea art. 1, pct.2 al Hotărârii nr. 303/2020 privind stabilirea si 
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Mediaş pe principalele 
domenii de activitate cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Bordi 
Lucian cu domnul Draga Gheorghe consilier local. 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 1 al HCL nr. 323/2020 privind desemnarea unor 
consilieri locali în Comisia locală de ordine publică la nivelul municipiului Mediaș, în sensul 
înlocuirii domnului Bordi Lucian cu domnul Draga Gheorghe, consilier local. 

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Administrație Publică Locală din 
subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea 
dispoziţiilor din actele normative în materie. 
 Art4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 
prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei 
Economice, Direcţiei Administrație Publică Locală, Serviciului Poliția Locală, domnului Draga 
Gheorghe şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 269/2021 
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 „Echipare tehnico-edilitară cartierul 
Gloria în municipiul Mediaș” 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 24 

septembrie 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 265/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii 
„Echipare tehnico-edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaș” și raportul de specialitate 
întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaș înregistrat sub nr. 16.426/17.09.2021,   

- 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. 646 şi 654/23.09.2021, 

Văzând HCL nr. 161/2016 privind aprobarea proiectului tehnic actualizat şi a indicatorilor 
tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Echipare tehnico – edilitară cartierul Gloria în 
municipiul Mediaş” cu modificările și completările ulterioare și HCL nr. 25/2020 privind 
actualizarea Devizului General rezultat în urma procedurilor de achiziții de lucrări/servicii și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Echipare tehnico-edilitară cartierul 
Gloria în municipiul Mediaș” 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele 
publice locale, ale O.U.G. nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea 
Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din 
fonduri publice, 

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.197, 
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 „Echipare tehnico-edilitară cartierul Gloria în 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. 265/2021 
PMS /MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 

http://www.primariamedias.ro/
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru 

obiectivul de investiţii „Amenajare drum zonă industrială nepoluantă și deservire generală 
str. Aurel Vlaicu etapa I” 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 24 

septembrie 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 266/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii 
„Amenajare drum zonă industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu etapa I” și 
raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 16.430/17.09.2021,   

- 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. 647 şi 655/23.09.2021, 

Văzând HCL nr. 162/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare drum zona industrială nepoluantă 
şi de deservire generală str. Aurel Vlaicu – etapa I municipiul Mediaş” și HCL nr. 109/2018 privind 
actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Amenajare drum zona 
industrială nepoluantă și de deservire generală str. Aurel Vlaicu –etapa I municipiul Mediaș” cu 
modificările și completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele 
publice locale, ale O.U.G. nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea 
Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din 
fonduri publice, 

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.197, 
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 „Amenajare drum zonă industrială nepoluantă și deservire generală 
str. Aurel Vlaicu etapa I”, 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. 266/2021 
PMS /MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 

http://www.primariamedias.ro/
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind actualizarea  asigurării finanțării de la bugetul local al cheltuielilor care nu se finanțează de 

la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului de investiții 
„Echipare tehnico-edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaș” 

 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 24 septembrie 
2021,  

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 267/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune actualizarea  

asigurării finanțării de la bugetul local al cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului de investiții „Echipare tehnico-edilitară cartierul 
Gloria în municipiul Mediaș” și raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 16.428/17.09.2021,   

- 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. 648 şi 656/23.09.2021, 

Văzând HCL nr. 333/2017 privind asigurarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu 
se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului de investiţii 
”Echipare tehnico-edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaş” cu modificările și completările 
ulterioare,  HCLnr.161/2016 privind aprobarea proiectului tehnic actualizat şi a indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii „Echipare tehnico – edilitară cartierul Gloria în municipiul 
Mediaş” cu modificările și completările ulterioare  și HCL nr. 110/2018 privind actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Echipare tehnico-edilitară cartier Gloria în municipiul 
Mediaș” cu modificările și completările ulterioare, HCL nr. 25/2020 privind actualizarea Devizului General 
rezultat în urma procedurilor de achiziții de lucrări/servicii și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții ”Echipare tehnico-edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaș” 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice 
locale, ale O.U.G. nr. 28/2013  pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, ale O.U.G. nr. 
93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a 
II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, Ordinul MDRAPFE nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 
pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă actualizarea asigurării finanțării de la bugetul local al cheltuielilor care nu se 
finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului de investiții 
„Echipare tehnico-edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaș” conform anexei care face 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. 267/2021 
PMS /MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/
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                                                                                                              VIZAT 

                                  SECRETAR GENERAL 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  actualizarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de 

la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, a obiectivului de investiții 
„Amenajare drum zona industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu etapa I 

municipiul Mediaș” 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 24 septembrie 
2021,  

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 268/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune actualizarea 

asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală, a obiectivului de investiții „Amenajare drum zona industrială 
nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu etapa I municipiul Mediaș” și raportul de specialitate 
întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș 
înregistrat sub nr. 16.431/17.09.2021,   

- 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. 649 şi 657/23.09.2021, 

Văzând HCL nr. 332/2017 privind asigurarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu 
se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului de investiţii 
”Amenajare drum zonă industrială nepoluată şi deservire general str. Aurel Vlaicu etapa I municipiul 
Mediaş” și HCl nr.227/2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții ”Amenajare drum zona industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu etapa I 
municipiul Mediaș” 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice 
locale, ale O.U.G. nr. 28/2013  pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, ale O.U.G. nr. 
93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a 
II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, Ordinul MDRAPFE nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 
pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă actualizarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se 
finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, a obiectivului de investiții 
„Amenajare drum zona industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu etapa I municipiul 
Mediaș, conform anexei 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. 268/2021 
PMS /MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea solicitării de arondare a Creșei nr.1 și a Creșei nr.2 din 

subordinea Direcției de Asistență Socială Mediaș, unităților de învățământ preșcolar cu 
program prelungit cu personalitate juridică 

 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 24 
septembrie 2021,  

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 270/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune privind 
aprobarea solicitării de arondare a Creșei nr.1 și a Creșei nr.2 din subordinea Direcției de Asistență 
Socială Mediaș, unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit cu personalitate juridică 
şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Asistență Socială Mediaș, vizat de către Direcția 
Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaş înregistrat sub nr. 4.127/17.09.2021,   
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul 
nr. 7 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 650, 652 şi 658/23.09.2021, 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 Legea educației naționale și ale OUG nr. 
100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor 
acte normative din domeniul protecției sociale, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „a” și ”d”, alin. (3) lit. 
”e”, alin. (7) lit.”a”art. 130 alin. (1), art. 139, art. 196, art. 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. 
 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 
Art.1. Se aprobă solicitarea de arondare a Creșei nr. 1 situată în municipiul Mediaș str. 

Sondorilor nr. 16, la unitatea de învățământ preșcolar  cu personalitate juridică, Grădinița cu 
Program Prelungit Micul Prinț, situată în municipiul Mediaș str. Sondorilor nr. 16. 

Art.2. Se aprobă solicitarea de arondare a Creșei nr. 2  situată în municipiul Mediaș str. 1 
Decembrie nr. 34, la unitatea de învățământ preșcolar cu personalitate juridică, Grădinița cu 
Program Prelungit Rază de Soare, situată în municipiul Mediaș str. Clujului nr. 12. 
 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. 
 Art4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 
prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei 
de Asistenţă Socială, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia 
pe pagina de internet www.primariamedias.ro.   
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 270/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea rectificării prin suplimentarea bugetului propriu de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Mediaș pe anul 2021 
  

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 24 
septembrie 2021, 

Având în vedere 
- Referatul de aprobare nr. 285/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului 
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. 659, 660 şi 661/23.09.2021, 

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 rectificarea prin 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. 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. 3. 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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