
 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                  VIZAT 
        SECRETAR GENERAL 
                               Petruţiu Marina – Simona 

 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind înlocuirea domnului Medeșan Florin-Cosmin cu domnul Popa Lucian-Vasile 
în cadrul comisiilor Consiliului local și în Consiliile de Administrație ale unităților de 

învățământ 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 iulie   
2021,  

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 196/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune înlocuirea 
domnului Medeșan Florin-Cosmin cu domnul Popa Lucian-Vasile, în cadrul comisiilor Consiliului local 
și în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ și raportul de specialitate întocmit de 
Direcția Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaș înregistrat sub nr.12.767/ 08.07.2021,   

- 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. 487, 490  şi 491/13.07.2021, 

Văzând HCL nr. 175/2021 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al 
domnului Medeșan Florin Cosmin în Consiliul Local al municipiului Mediaș,  încheierea civilă nr. 
1276/CC/2021 pronunțată de Judecătoria Mediaș în Cameră de Consiliu în data de 29 iunie 2021, 
rămasă definitivă,  HCL nr. 303/2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Mediaș pe principalele domenii de activitate, cu modificările si 
completările ulterioare, HCL 320/2020 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al 
Municipiului Mediaș în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Mediaş, Consiliile de 
Administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Mediaș precum și în Consiliile Consultative, 
HCL nr. 322/2020 privind desemnarea unor consilieri locali membri și membri supleanți în Comisia 
pentru punerea în aplicare a OUG nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului 
sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale şi a spaţiilor în care se 
desfăşoară activităţi conexe actului medical precum și în comisia de soluţionare a contestaţiilor și HCL 
nr. 326/2020 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local în Comisia de circulație 

În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 – legea educaţiei naţionale, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 11 din OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, actualizată, ale 
Ordinului 1409/2007 privind aprobarea strategiei Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului pentru 
reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar și a Ordinului nr. 4343/2020 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din anexa la Legea educației 
naționale nr. 1/2011, privind violența psihologică – bullyin, ale OUG nr. 68 din 28 mai 2008 privind 
vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de 
cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, ale HCL 
nr. 103/2008 privind actualizarea şi republicarea Regulamentului de administrare şi utilizare a căilor 
publice de comunicaţie în municipiul Mediaş, cu modificările și completările ulterioare, 

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.   

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se aprobă modificarea art. 1, pct. nr. 1 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 Medeșan 
Florin-Cosmin cu domnul Popa Lucian-Vasile consilier local. 

Art. 2.  Se aprobă modificarea anexelor nr. 1, 3 și 5 ale  HCL nr. 320/2020 privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mediaș în Consiliul de Administrație al Spitalului 
Municipal Mediaş Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Mediaș 
precum și în Consiliile Consultative cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii 
domnului Medeșan Florin-Cosmin cu domnul Popa Lucian-Vasile consilier local. 

 
 
 



 
 
Art. 3. Se aprobă modificarea art. 1 al HCL nr. 322/2020 privind desemnarea unor consilieri 

locali membri și membri supleanți în Comisia pentru punerea în aplicare a OUG nr. 68/2008 privind 
vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de 
cabinete medicale şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical precum și în 
comisia de soluţionare a contestaţiilor, în sensul înlocuirii domnului Medeșan Florin-Cosmin cu domnul 
Popa Lucian-Vasile consilier local. 

Art. 4. Se aprobă modificarea art. 1 al HCL nr.326/2020 privind desemnarea unui reprezentant 
al consiliului local în Comisia de circulație, în sensul înlocuirii domnului Medeșan Florin-Cosmin cu 
domnul Popa Lucian-Vasile consilier local. 

Art.5. 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.6. 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, Sănătate,  Cultură, Turism, Direcției de 
Administrare a Domeniului Public, Direcției Dezvoltare Urbană, domnului Popa Lucian Vasile şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 196/2021 
PMS /MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                           VIZAT 
              SECRETAR GENERAL 
                                Petruţiu Marina – Simona 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru 

obiectivul de investiții ”Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighișu Nou” Cod 
SMIS  2014 +: 136835 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 

iulie  2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 198/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de 
investiții ”Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighișu Nou” Cod SMIS  2014 +: 136835 
și raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 12.719/13.07.2021,   

- 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. 488 şi 492/13.07.2021, 

Văzând HCL nr. 92/2020 privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a 
indicatorilor tehnico-economici inclusiv Descrierea sumară pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighișu Nou și HCL nr. 295/2020 privind 
actualizarea proiectului la faza D.A.L.I. a descrierii sumare și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighișul Nou”, 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, art. 12 alin. (4) și (5) din Ordinul  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, republicat, HG nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru ale documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 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 Devizului general și a indicatorilor 
tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială 
Ighișu Nou” Cod SMIS  2014 +: 136835,  conform anexei 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. 198/2021 
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 proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici, pentru 

obiectivul de investiții: „EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ ȘI REȚEA 
CANALIZARE MENAJERĂ STRADA MOȘNEI F.N., MUN. MEDIAȘ JUDEȚUL 

SIBIU” 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14  
iulie 2021, 

Având în vedere: 
            - Referatul de aprobare nr. 197/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de 
investiții: „EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ ȘI REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ 
STR. MOȘNEI FN, MUNICIPIUL MEDIAȘ JUDEȚUL SIBIU” şi raportul de specialitate 
întocmit de Direcţia Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaş înregistrat sub nr. 12.717/08.07.2021,   
 - 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. 489  şi 493/13.07.2021,  
 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 alin. (1), lit. „a”  art. 200 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,  

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă proiectul la faza PT și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiții „EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ ȘI REȚEA CANALIZARE 
MENAJERĂ STRADA MOȘNEI F.N., MUN. MEDIAȘ, JUDEȚUL SIBIU”, 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 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, 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.197 /2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 

 

http://www.primariamedias.ro/

