
 
 

MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                  VIZAT 
         SECRETAR GENERAL 
                                Petruţiu Marina – Simona 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
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 şi a 

programului 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 14 aprilie 2021, 
 Având în vedere: 
    - Referatul de aprobare nr. 107/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 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 şi a programului de investiții publice pe grupe de 
investiții și surse de finanțare pe anul 2021 şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economic din cadrul 
aparatului de specialitate al  Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 7.009/08.04.2021,   

-  avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 1 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 258, 260 și 262/13.04.2021, respectiv nr.264, 266 și 268/14.04.202. 
 Având în vedere dezbaterea publică care a avut loc în data de 07 aprilie 2021, 
 Văzând adresele nr. SBG DEX 5229/18.03.2021,  nr. SBG DEX 6160/31.03.2021 și nr. SBG DEX 
6158/31.03.2021, repartizate prin deciziile nr. 9/17.03.2021, nr. 10/17.03.2021, nr. 12/31.03.2021 și nr. 
13/31.03.2021 ale Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu, Hotărârea Consiliului Județean Sibiu 
nr. 59/01.04.2021, HCL Mediaş nr. 112/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, 
modificată și completată prin HCL nr. 373/2020, 
 În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și (3), art. 20 alin. (1) lit. „a”, art. 23 alin. (2) lit. „a”, art. 39 
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, Legea nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat 
pe anul 2021, 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 Art. 1. (1) Se aprobă bugetul local al municipiului Mediaş pe anul 2021, astfel: 
 a) Venituri    127.589,01 mii lei, 
 b) Excedent        7.626,72 mii lei, 
 c) Cheltuieli    135.215,73 mii lei,  
pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. I şi II care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 (2) Excedentul anilor precedenți în sumă totală de 7.626,72 mii lei este cuprins în anexa nr. III care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare a bugetului local în anul 2021.  
 Art. 2. Se aprobă vărsămintele secţiunii de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a 
bugetului local în sumă de 8.831,07 mii lei. 
 Art. 3. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii, programul de investiții publice pe grupe de investiții și 
surse de finanțare, ce vor fi realizate în municipiul Mediaş în anul 2021, conform anexelor nr. IV, V și VI care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  
  

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2021 pentru Clubul Sportiv Municipal Mediaş, 
în sumă de 1.722,00 mii lei, conform anexei nr. VII care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
  
 a) transfer buget local    1.680,00 mii lei 
 b) venituri proprii          18,00 mii lei 
 c) subvenții Consiliul Județean        24,00 mii lei 
                  1.722,00 mii lei. 



 Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, lista obiectivelor de investiţii şi programul de investiții 
publice pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Mediaș, în sumă de 3.719,00 mii lei, conform 
anexei nr. VIII care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 

a) transfer buget local   2.739,00 mii lei 
b) venituri proprii                          750,00 mii lei 
c) sponsorizări       230,00 mii lei 

      3.719,00 mii lei 
 Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, lista obiectivelor de investiţii şi programul de investiții 
publice pe anul 2021 pentru Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş, în sumă de 20.443,00 mii lei conform anexei 
nr. IX care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 
      a) 5.045,00 mii lei Direcţia de Asistenţă Socială, din care: 

1. cheltuieli de personal    2.440,00 mii lei   
2. cheltuieli materiale        2.074,00 mii lei 
3. alte cheltuieli                    120,00 mii lei 
4.  ajutoare sociale                  15,00 mii lei 
5. investiţii                            396,00 mii lei 

b)   1.327,00 mii lei Creşă, din care: 
1. cheltuieli de personal      645,00 mii lei 
2. cheltuieli materiale          682,00 mii lei 

c)  1.694,00 mii lei Dispensare medicale, din care: 
1. cheltuieli de personal    1.361,00 mii lei 
2. cheltuieli materiale           318,00 mii lei 
3. alte cheltuieli                      15,00 mii lei 

     d) 500,00 mii lei Cantina ajutor social 
     e) 11.877,00 mii lei Asistenţă socială, din care: 

1.  ajutoare sociale                                        10,00 mii lei   
2.  asistenţă vârstnici                        259,00 mii lei 
3. asistenţă socială în caz de invaliditate        11.608,00 mii lei 

 Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2021  la Cap. 65.02 Învăţământ – buget local, 
în sumă de 10.015,40 mii lei,  cap. 65.08 Învăţământ – fonduri externe nerambursabile, suma de 365,85 mii lei și 
cap. 65.10 Învăţământ – venituri proprii, în sumă de 841,00 mii lei,  conform anexei nr. X care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, astfel: 
 a) buget local                        10.015,40 mii lei din care: 

1. cheltuieli personal             176,00 mii lei 
                           2. cheltuieli materiale         7.134,00 mii lei 

3. ajutoare sociale                        476,00 mii lei 
4. alte transferuri                              96,00 mii lei 
5. burse                         1.937,00 mii lei 
6. investiţii                           196,40 mii lei 

              b) fonduri externe nerambursabile  365,85 mii lei 
     c) venituri proprii               841,00 mii lei 
                                                                 11.222,25 mii lei 
 Art. 8. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, lista obiectivelor de investiţii şi programul de investiții 
publice pe anul 2021, pentru Spitalul Municipal Mediaş, în sumă de 78.748,40 mii lei, conform anexei nr. XI care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 
  a) transfer de la buget local      1.450,00 mii lei, din care: 
    1. cheltuieli materiale  1.200,00 mii lei 
   2. investiţii       250,00 mii lei 
  b) venituri proprii                       77.298,40 mii lei 
                          78.748,40 mii lei 
  

Art.9. Prezenta hotărâre produce efecte juridice de la data aducerii la cunoștință publică. 
 Art.10. Primarul municipiului Mediaş, prin direcţiile şi serviciile de specialitate din subordinea sa, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în 
materie. 
 
 
 
 



 
 Art. 11. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Spitalului Municipal 
Mediaş, Club Sportiv Municipal Mediaș, Direcţiei de Asistenţă Socială, Unității de Asistenţă Medico – Socială 
Mediaș, S.C. Piaţa Prim Com S.A. Mediaş, S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş, S.C. Meditur S.A. Mediaş, SC 
Eco-Sal SA şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro.   
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 106/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL MEDIAŞ                                                          
                            

       VIZAT 
                                 SECRETAR GENERAL 
                                                        Petruţiu Marina - Simona  
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind soluționarea plângerii  prealabile formulată de Asociația de Locatari str. Sinaia 

nr. 7 bl. 4 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 aprilie 2021,  
Având în vedere: 
   - Referatul de aprobare nr. 108/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune soluționarea 

plângerii  prealabile formulată de Asociația de Locatari str. Sinaia nr. 7 bl. 4 şi raportul de specialitate 
întocmit de Direcţia Dezvoltare Urbană din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului municipiului 
Mediaş înregistrat sub nr. 7.072/09.04.2021,   

- 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. 259, 261 şi 263/13.04.2021, 

Văzând adresa Asociației de Locatari str. Sinaia nr. 7 bl. 4, înregistrată la Primăria Municipiului 
Mediaș sub nr. 5843/23.03.2021 și HCL nr. 58/2021 privind actualizarea cu rata inflației pentru anul 
2020-comunicată de Institutul Național de Statistică a chiriei stabilită potrivit prevederilor legale în 
vigoare pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Mediaș 
proprietate a Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș, 

 În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004   a contenciosului 
administrativ, HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ale Legii nr. 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1),  
art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art.1. Se respinge ca neîntemeiată plângerea prealabilă formulată de Asociația de Locatari str. 
Sinaia nr. 7 bl. 4, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 5843/23.03.2021, referitoare la  
revocarea HCL nr. 58/2021 privind actualizarea cu rata inflației pentru anul 2020-comunicată de 
Institutul Național de Statistică a chiriei stabilită potrivit prevederilor legale în vigoare pentru locuințele 
construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Mediaș proprietate a Statului 
Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș. 
 Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană 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 Dezvoltare Urbană, petentului prin grija Direcţiei Dezvoltare Urbană,  şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 107/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1  
 
 

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ 
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                    SECRETAR GENERAL 
                                          Petruţiu Marina - Simona             
 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contractării unor servicii specializate de consultanță, asistență și reprezentare 

juridică  
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 aprilie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 109/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
contractării unor servicii specializate de consultanță, asistență și reprezentare juridică şi raportul de 
specialitate întocmit de Direcția de Asistență Socială Mediaș și Direcţia Administrație Publică Locală din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 7.248/13.04.2021,   
 - 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. 265, 267 şi 269/14.04.2021, 
 Văzând HCL nr. 212/2017 privind acordarea unui mandat general Primarului municipiului Mediaş 
în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Mediaş în faţa instanţelor judecătoreşti, 
 În conformitate cu prevederile art. I alin. (2) lit. „b” din OUG nr. 26/ 2012 privind unele măsuri 
de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor 
acte normative, art. 29 alin. (1) lit. „d”, alin. (3) lit. „b” și „c” din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, 

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 109 alin. (2) și alin. (3), art.129 alin.(14), art.139, art. 196, 
art. 200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art.1. Se aprobă contractarea unor servicii specializate de consultanță, asistenţă şi reprezentare 
juridică, precum și alte activități prevăzute de Legea nr. 51/1995, în dosarul nr. 1014/85/2021, aflat pe 
rolul Tribunalului Sibiu, precum și în fața instanțelor judecătorești competente, după caz, până la 
soluționarea definitivă a litigiului, în sensul apărării intereselor Municipiului Mediaș, ale Consiliului Local 
al Municipiului Mediaș și ale Direcției de Asistență Socială Mediaș. 

Art.2. Se aprobă contractarea unor servicii specializate de consultanță, asistenţă şi reprezentare 
juridică, precum și alte activități prevăzute de Legea nr. 51/1995, în litigiile având ca obiect sau care decurg 
din HCL nr. 7/2021, HCL nr. 24/2021 și HCL nr. 43/2021 în fața instanțelor judecătorești competente, 
până la soluționarea definitivă a litigiilor, în sensul apărării intereselor Municipiului Mediaș, ale 
Consiliului Local al Municipiului Mediaș și ale Direcției de Asistență Socială Mediaș 
 Art.3. Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Mediaș și a conducătorului Direcției de 
Asistență Socială Mediaș să negocieze și să semneze contractul de consultanță, asistență și reprezentare 
juridică a intereselor Municipiului Mediaș, ale Consiliului local al Municipiului Mediaș și ale Direcției de 
Asistență Socială Mediaș. 
 Art.4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Administraţie Publică Locală și Direcția de 
Asistență Socială Mediaș din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art.5. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de Administraţie 
Publică Locală, Direcţiei Economice, Direcției de Asistență Socială Mediaș şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.  
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 108/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1  
 

http://www.primariamedias.ro/

	În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 109 alin. (2) și alin. (3), art.129 alin.(14), art.139, art. 196, art. 200  din OUG nr.57/2019 privi...

