
 
 

MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                  VIZAT 
        SECRETAR GENERAL 
                         Petruţiu Marina – Simona 

 
 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

”Reabilitare străzi municipiul Mediaș – str. Castanilor, str. Toma Ionescu, str. Octavian 
Goga, str. George Topârceanu” 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 08  

februarie  2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 40/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare străzi 
municipiul Mediaș – str. Castanilor, str. Toma Ionescu, str. Octavian Goga, str. George 
Topârceanu” și raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 2.001/02.02.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul 
nr. 1 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 102/08.02.2021 şi 107/05.02.2021, 
 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 
200 din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
 Art.1. Se aprobă actualizatea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții ” Reabilitare străzi municipiul Mediaș – str. Castanilor, str. Toma Ionescu, str. 
Octavian Goga, str. George Topârceanu”, 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. 40/2021 
PMS /MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                      VIZAT 
          SECRETAR GENERAL 
                                 Petruţiu Marina – Simona  

 
  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 392/2020 privind aprobarea contractării și 

garantării unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare în vederea asigurării cofinanțării unor investiții publice de 

interes local 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 08  
februarie  2021,  

Având în vedere: 
     - Referatul de aprobare nr. 42/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 392/2020 privind aprobarea contractării și garantării unei 
finanțări rambursabile externe de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în 
vederea asigurării cofinanțării unor investiții publice de interes local şi raportul de specialitate 
întocmit de Direcţia Economică și Direcția Tehnică  din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 2008/02.02.2021,  

    - 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.103/98.02.2021, 105 şi 108/05.02.2021, 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. „f” și „g”, ale art. 61 alin. (1) și alin. 
(2), alin. (3) și ale art. 62 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 29 alin. (1) lit ”f’ din Legea nr. 98/ 2016 a achizițiilor 
publice, modificată și completată, art. 9 pct. 8 din Legea nr. 199/ 1997 pentru ratificarea Cartei 
europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 1166 din Legea 
nr. 287/ 2009 Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „b”, 
art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1),  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
 

HOTĂRĂŞTE  
 
 

    Art.1. Se aprobă completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 392/2020 privind aprobarea 
contractării și garantării unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare în vederea asigurării cofinanțării unor investiții publice de interes 
local, care se va înlocui cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică și Direcția 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. 42/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
 

MUNICIPIUL MEDIAŞ 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind înlocuirea domnului consilier Sima Dan în calitate de reprezentant al Consiliului 

Local Mediaș  în cadrul unor comisii speciale, cu domnul Oprișor Ionuț-Bogdan 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 08  
februarie  2021,  

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 41/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
înlocuirea domnului consilier Sima Dan în calitate de reprezentant al Consiliului Local Mediaș  
în cadrul unor comisii speciale, cu domnul Oprișor Ionuț-Bogdan și raportul de specialitate 
întocmit de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 2.026/ 02.02.2021,   

- 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. 104/08.02.2021, 106   şi 109/05.02.2021, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, art. 129 alin. (14), art. 152 alin. (2) și (3), art. 196 alin. (1) lit. „a” 
şi art. 200  din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se înlocuiește domnul consilier Sima Dan în calitate de reprezentant al 
Consiliului Local Mediaș cu domnul Oprișor Ionuț-Bogdan în cadrul unor comisii speciale și 
Consilii de Administrație, respectiv: 

- Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale „Cireșarii” 
- Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale C. I. Motaș (nr. 8) 
- Consiliul de Administrație al Școlii Montessorii „Acoperământul Maicii Domnului”; 
- Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala gimnazială „Cireșarii”; 
- Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Montessorii „Acoperământul 

Maicii Domnului”; 
- Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar la Școala 

gimnazială „Cireșarii”; 
- Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar la Școala 

Montessorii „Acoperământul Maicii Domnului”. 
 Art.2. 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. 
 Art.3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 
prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, 
Direcţiei Economice, Direcţiei Administrație Publică Locală, Serviciului Învățământ – 
Sănătatea, domnului Oprișor Ionuț-Bogdan şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea 
acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 41/2021 
PMS /MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/
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