
MUNICIPIUL MEDIAŞ 
         VIZAT 
        SECRETAR GENERAL 
                Petruţiu Marina - Simona 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE      
privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul I 2021 

 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 
2021, 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 117/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul I 2021 şi raportul de 
specialitate întocmit de Direcţia Economică  din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 7.446/16.04.2021,   
 - 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. 270, 298 şi 318/22.04.2021 
 În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1), alin. (12) 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, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Mediaş, pe capitole de 

venituri și cheltuieli, pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare pe trimestrul I al 
anului 2021 conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă execuţia bugetului veniturilor proprii şi subvenţii pe secţiunea de 
funcţionare şi secţiunea de dezvoltare pe trimestrul I al anului 2021, conform anexelor nr. 3 
şi 4 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 
internetwww.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 116/2021 
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 raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a unui imobil 

(construcție+cotă teren aferent),  situat în Mediaș str. Petofi Șandor nr. 16 ap. 6, aflat în domeniul 
privat al Municipiului Mediaș 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26aprilie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 113/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+cotă aferentă teren),  situat 
în Mediaș str. Petofi Șandor nr. 16 ap. 6, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediașşi raportul de 
specialitate întocmit de Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și 
Topometrie  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
15.247/15.04.2021,    
 - 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. 271, 299 şi 319/22.04.2021, 
 Având în vedere raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat Seicean Gheorghe și Adresa cu 
nr. 49/20.04.2021 a Biroului Evaluări imobiliare-întreprinderi-bunuri mobile SEICEAN GHEORGHE PFA, 
 În temeiul prevederilor  art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 
1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009privind Codul civil,   
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”,  art. 139, art. 196 alin. (1) lit. 
„a”  şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare, întocmit  de către PFA Seicean Gheorghe - evaluator autorizat, 
pentru stabilirea valorii de piață a imobilului (construcție+cotă teren aferent), proprietate privată a 
Municipiului Mediaș, situat în Mediaș, str. Petofi Șandor nr. 16 ap. 6,idendificat în CF Mediaș nr. 101675-C1-
U6 (CF vechi nr. 3534) sub nr. cadastral top: 110/1-112/2-112/3-113/2-109-114/VI compus din: 2 camere, 
bucătărie, cămară, hol comun cu ap. 5, latrină, șopron, cu cote părți comune de 12% din întreg teren clădit și 
neclădit în suprafață de 1115 mp (înscris în CF Mediaș nr. 101675, CF vechi nr. 3534, nr. cadastral top: 110/1-
112/2-112/3-113/2-109-114, branșamentele tehnico-edilitare, poarta, împrejmuirile, podul și șarpanta, zidurile 
despărțitoare, pivnița, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă  vânzarea prin licitație publică a imobilului (construcție+cotă teren aferent), 
identificat la art. nr. 1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă documentația de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului 
(construcție+cotă teren aferent), identificat la art. 1, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
Art.4.Se aprobă  prețul de pornire al licitației publice privind vânzarea imobilului (construcție+cotă teren 
aferent)identificat la art. 1 al prezentei hotărâri în cuantum de 92.273lei, reprezentând valoarea de inventar a 
imobilului.  

Art.5. Prețul adjudecat se achită în termen de 30 de zile de la data adjudecării licitației, dată până la 
care se încheie contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică.  

Art.6. (1)Se desemnează reprezentanţii și supleanții Consiliului Local în cadrul comisiei de evaluare 
a ofertelor a cărei componenţă va fi aprobată de către Primarul mun. Mediaş prin dispoziţie, astfel: 

PNL: - dl Mărginean Mircea-Ioan              – membru;      dl  Chiorean Iustin                – supleant; 
  PSD: - dl Bordi Lucian                              - membru;       dl Macaveiu Mihai-Ion         – supleant; 

USR PLUS: dl Crișan Sergiu Călin           - membru;       dl Preda Ionuț Cătălin           – supleant 
 (2) Se desemnează reprezentanţii și supleanții Consiliului Local în cadrul comisiei de contestații a cărei 
componenţă va fi aprobată de către Primarul mun.Mediaş prin dispoziţie astfel:  

PNL: - dl Medeșan Florin-Cosmin           – membru;        dna  Avrămescu Olimpia Aurelia    – supleant; 
  PSD: - dna Suciu Anca-Maria               - membru;        dl Bordi Lucian                               – supleant; 

USR PLUS: dl Preda Ionuț Cătălin         - membru;      dl Crișan Sergiu-Călin                    – supleant 



Art.7. Se împuternicește Primarul municipiului Mediaș – domnul Gheorghe Roman, să semneze 
pentru și în numele Municipiului Mediaș, contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică la Biroul 
Notarului Public. 

Art.8. Cheltuielile pentru încheierea contractului de vânzare - cumpărare sunt în sarcina 
cumpărătorului. 

Art.9. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare 
Patrimoniu Cadastru și Topometrie  din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 
 Art.10. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţia 
Dezvoltare Urbană,şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de 
internetwww.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr.112/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                    VIZAT 
            SECRETAR GENERAL 
                       Petruţiu Marina – Simona 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+teren), situat în Ighișu Nou, str. 
Morii nr. 49, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26  aprilie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 114/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune valorificarea prin 
licitație publică a unui imobil (construcție+teren), situat în Ighișu Nou, str. Morii nr. 49, aflat în domeniul 
privat al Municipiului Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul 
Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 4.609/15.04.2021,    
 - 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. 272, 300 şi 320/22.04.2021, 
 Având în vedere raportul de evaluare întocmit de către SC SIM Construct SRL Mediaș ing. Sebastian 
Frățilă,evaluator autorizat și Adresa cu nr. 26/21.04.2021 a S.C.SM Construct S.R.L. Mediaș, 
 În temeiul prevederilor  art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 
1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009privind Codul civil,   
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”,  art. 139, art. 196 alin. (1) lit. 
„a”  şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare, întocmit de către SC SIM Construct SRL Mediaș ing. Sebastian 
Frățilă, evaluator autorizat, pentru stabilirea valorii de piață a imobilului (construcție+teren),  proprietatea 
privată a Municipiului Mediaș, situat în satul aparținător Ighișu Nou, str. Morii nr. 49, idendificat în CF Mediaș 
nr. 102337 sub nr. cadastral/ topografic 102337 compus din: construcție de cărămidă cu teren categoria de 
folosință curți construcții în suprafață de 600 mp, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Se aprobă  vânzarea prin licitație publică a imobilului (construcție+ teren), identificat la art. nr. 
1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă documentația de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului 
(construcție+ teren), identificat la art. 1, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.4.Se aprobă  prețul de pornire al licitației publice privind vânzarea imobilului (construcție+ 
teren)identificat la art. 1 al prezentei hotărâri în cuantum de 11.245 euro+TVA, stabilit în raportul de evaluare.  

Art.5.Prețul adjudecat al licitației se va achita în lei, la cursul stabilit de BNR la data adjudecării 
licitației. 

Art.6. Prețul adjudecat se achită în termen de 30 de zile de la data adjudecării licitației, dată până la 
care se încheie contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică.  

Art.7. (1)Se desemnează reprezentanţii și supleanții Consiliului Local în cadrul comisiei de evaluare 
a ofertelor a cărei componenţă va fi aprobată de către Primarul mun. Mediaş prin dispoziţie, astfel: 

PNL: - dna Avrămescu Olimpia-Aurelia        – membru;     dl Tulinschi Alexandru-Simion – supleant; 
PSD: - dl Bordi Lucian                                   - membru ;    dl Macaveiu Mihai-Ion            – supleant; 
USR PLUS: dl Crișan Sergiu Călin                 - membru;       dl Preda Ionuț Cătălin                 – supleant  
(2) Se desemnează reprezentanţii și supleanții Consiliului Local în cadrul comisiei de contestații a 

cărei componenţă va fi aprobată de către Primarul mun.Mediaş prin dispoziţie astfel:  
PNL: - dl Oprișor Ionuț-Bogdan                    – membru;         dl Dobai Paul-Adrian         – supleant; 
PSD: - dna Suciu Anca-Maria                       - membru;          dl Bordi Lucian                  – supleant; 
USR PLUS: dl Preda Ionuț Cătălin                  - membru;       dl Crișan Sergiu-Călin        – supleant; 
Art.8. Se împuternicește Primarul municipiului Mediaș – domnul Gheorghe Roman, să semneze 

pentru și în numele Municipiului Mediaș, contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică la Biroul 
Notarului Public. 



Art.9. Cheltuielile pentru încheierea contractului de vânzare - cumpărare sunt în sarcina 
cumpărătorului. 

Art.10. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare 
Patrimoniu Cadastru și Topometrie  din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor 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, Direcţia 
Dezvoltare Urbană,şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de 
internetwww.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr.113/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                              VIZAT 
                         SECRETAR GENERAL 
                                    Petruţiu Marina – Simona 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+cotă teren aferent), situat în 
Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 15 ap. 1, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26  aprilie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 115/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune valorificarea prin 
licitație publică a unui imobil (construcție+cotă teren aferent), situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 15 ap. 1, 
aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Dezvoltare 
Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie  din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1.481/15.04.2021,    
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 4 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 273, 301 şi 321/22.04.2021, 
 Având în vedere raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat Seicean Gheorghe și Adresa cu 
nr. 49/20.04.2021 a Biroului Evaluări imobiliare-întreprinderi-bunuri mobile SEICEAN GHEORGHE PFA, 
 În temeiul prevederilor  art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 
1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009privind Codul civil,   
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”,  art. 139, art. 196 alin. (1) lit. 
„a”  şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare, întocmit  de către PFA Seicean Gheorghe - evaluator autorizat, 
pentru stabilirea valorii de piață a imobilului (construcție+cotă teren aferent), proprietate privată a 
Municipiului Mediaș, situat în Mediaș, str. Nicolae Iorga nr. 15 ap. 1, idendificat în CF Mediaș nr. 101514-
C1-U4 (CF vechi nr. 327) sub nr. cadastral top: 356/1, 357/1/I compus din: cameră, bucătărie, WC, cu cote 
părți comune de 28% din teren clădit și neclădit în suprafață de  820 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 101514, CF 
vechi nr. 327, nr. cadastral/topografic  top: 356, 357), branșamentele edilitare, poarta, împrejmuirea, zidurile 
despărțitoare, acoperișul, căile de acces, curte, WC comun, fațade comune, conform anexei nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă  vânzarea prin licitație publică a imobilului (construcție+cotă teren aferent), 
identificat la art. nr. 1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă documentația de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului 
(construcție+cotă teren aferent), identificat la art. 1, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.4.Se aprobă  prețul de pornire al licitației publice privind vânzarea imobilului (construcție+cotă 
teren aferent)identificat la art. 1 al prezentei hotărâri în cuantum de 139.557lei, reprezentând valoarea contabilă 
a imobilului.  

Art.5. Prețul adjudecat se achită în termen de 30 de zile de la data adjudecării licitației, dată până la 
care se încheie contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică.  

Art.6. (1)Se desemnează reprezentanţii și supleanții Consiliului Local în cadrul comisiei de evaluare 
a ofertelor a cărei componenţă va fi aprobată de către Primarul mun. Mediaş prin dispoziţie, astfel: 

PNL: - dl Oprișor Ionuț-Bogdan                        – membru;           dl Dobai Paul-Adrian – supleant; 
             PSD: - dl Bordi Lucian                                       - membru;           dl Macaveiu Mihai-Ion – supleant; 

USR PLUS: dl Crișan Sergiu Călin                     - membru;             dl Preda Ionuț Cătălin     – supleant; 
(2) Se desemnează reprezentanţii și supleanții Consiliului Local în cadrul comisiei de contestații a 

cărei componenţă va fi aprobată de către Primarul mun.Mediaş prin dispoziţie astfel:  
PNL: - dna Avrămescu Olimpia-Aurelia        - membru ;  dl Tulinschi Alexandru-Simion – supleant; 
 PSD: - dna Suciu Anca-Maria                         - membru ;  dl Bordi Lucian                              – supleant; 
 USR PLUS: dl Preda Ionuț Cătălin                - membru ; dl Crișan Sergiu Călin                   – supleant; 



Art.7. Se împuternicește Primarul municipiului Mediaș – domnul Gheorghe Roman, să semneze 
pentru și în numele Municipiului Mediaș, contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică la Biroul 
Notarului Public. 

Art.8. Cheltuielile pentru încheierea contractului de vânzare - cumpărare sunt în sarcina 
cumpărătorului. 

Art.9. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare 
Patrimoniu Cadastru și Topometrie  din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 
 Art.10. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţia 
Dezvoltare Urbană,şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de 
internetwww.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr.114/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                          VIZAT 
                 SECRETAR GENERAL 
                                               Petruţiu Marina – Simona 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+cotă teren aferent), situat în 
Mediaș str. Avram Iancu nr. 7 ap. 3, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26  aprilie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 116/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune valorificarea prin 
licitație publică a unui imobil (construcție+cotă teren aferent), situat în Mediaș str. Avram Iancu nr. 7 ap. 3, 
aflat în domeniul privat al Municipiului Mediașşi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Dezvoltare 
Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie  din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 11.327/15.04.2021,    
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 5 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 274, 302 şi 322/22.04.2021, 
 Având în vedere raportul de evaluare întocmit de către de evaluator autorizat Seicean Gheorghe și 
Adresa cu nr. 49/20.04.2021 a Biroului Evaluări imobiliare-întreprinderi-bunuri mobile SEICEAN 
GHEORGHE PFA, 
 În temeiul prevederilor  art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 
1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009privind Codul civil,   
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”,  art. 139, art. 196 alin. (1) lit. 
„a”  şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare, întocmit de către PFASeicean Gheorghe, evaluator 
autorizat,pentru stabilirea valorii de piață a imobilului (construcție+cotă teren aferent),  proprietatea privată a 
municipiului Mediaș, situat în Mediaș, str. Avram Iancu nr. 7 ap. 3, idendificat în CF Mediaș nr. 100224-C1-
U3 (CF vechi nr. 1415) sub nr. cadastral top: 1137/III compus din: spațiu cu altă destinație – atelier tâmplărie, 
cu cote părți comune de 54,10% din teren clădit și neclădit în suprafață de 551 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 
100224, CF vechi nr. 1415, nr. cadastral/topografic  top: 1137), branșamente tehnico edilitare, poarta, 
împrejmuirile, zidurile comune, podul și șarpanta, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Se aprobă  vânzarea prin licitație publică a imobilului (construcție+ cotă teren aferent), 
identificat la art. nr. 1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă documentația de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului 
(construcție+ cotă teren aferent), identificat la art. 1, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.4.Se aprobă  prețul de pornire al licitației publice privind vânzarea imobilului (construcție+ cotă 
teren aferent)identificat la art. 1 al prezentei hotărâri în cuantum de 23.000 euro, stabilit în raportul de evaluare.  

Art.5.Prețul adjudecat al licitației se va achita în lei, la cursul stabilit de BNR la data adjudecării 
licitației. 

Art.6. Prețul adjudecat se achită în termen de 30 de zile de la data adjudecării licitației, dată până la 
care se încheie contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică.  

Art.7. (1)Se desemnează reprezentanţii și supleanții Consiliului Local în cadrul comisiei de evaluare 
a ofertelor a cărei componenţă va fi aprobată de către Primarul mun. Mediaş prin dispoziţie, astfel: 

PNL: - dl Toderici Marius-Ioan                     - membru;         dl Tănase Vasile              – supleant; 
PSD: - dl Bordi Lucian                                  - membru;          dl Macaveiu Mihai-Ion   – supleant; 
USR PLUS: dl Crișan Sergiu Călin              - membru;           dl Preda Ionuț Cătălin     – supleant;; 
 (2) Se desemnează reprezentanţii și supleanții Consiliului Local în cadrul comisiei de contestații a 

cărei componenţă va fi aprobată de către Primarul mun.Mediaş prin dispoziţie astfel:  
PNL: - dl Mărginean Mircea-Ioan        - membru;                    dl Chiorean Iustin            – supleant; 
PSD: - dna Suciu Anca-Maria              - membru;                    dl Bordi Lucian            – supleant; 
USR PLUS: dl Preda Ionuț Cătălin      -  membru;                   dl Crișan Sergiu Călin    – supleant; 



Art.8. Se împuternicește Primarul municipiului Mediaș – domnul Gheorghe Roman, să semneze 
pentru și în numele Municipiului Mediaș, contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică la Biroul 
Notarului Public. 

Art.9. Cheltuielile pentru încheierea contractului de vânzare - cumpărare sunt în sarcina 
cumpărătorului. 

Art.10. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare 
Patrimoniu Cadastru și Topometrie  din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor 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, Direcţia 
Dezvoltare Urbană,şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de 
internetwww.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr.115/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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                                  VIZAT 
             SECRETAR GENERAL 
                                     Petruţiu Marina - Simona  

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri, în 

vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26  aprilie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 118/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune trecerea din 
domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune 
și casării acestora şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare 
Patrimoniu Cadastru și Topometrie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş 
înregistrat sub nr. 7.464/16.04.2021,  
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 6  de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 275 şi 323/22.04.2021, 
 Văzând adresa nr.355/2021 înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș nr.3413/2021 a SC Meditur 
SA, Decizia Consiliului de Administrație al SC Meditur SA nr. 3/2021 și procesul verbal nr. 17.910/2020  al 
Comisiei de casare din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș, 
 Având în vedere prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de  Transport Public 
Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr.1810/01.02.2019, încheiat între Municipiul Mediaș și SC 
Meditur SA Mediaș, 
 În temeiul prevederilor OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale, 
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6), alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196 
alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulerioare, 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaş a bunurilor 

înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcțiune și casare. 
 Art.2. Se aprobă scoaterea din funcţiune și casarea bunurilor de natura fântâni, înscrise în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, fără recuperare de materiale, conform notei nr.17.910/2020 și 
procesului verbal nr.17.910/2020 al Comisiei de casare numită prin Dispoziția Primarului nr.712/2020. 

Art.3. Se aprobă scoaterea din funcţiune și casarea bunului stație de călători, înscris în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, prin valorificare la operatori autorizați, conform notei nr.17910/2020 și 
procesului verbal nr.17910/2020 al Comisiei de casare numită prin Dispoziția Primarului nr.712/2020 și a 
deciziei Consiliului de Administrație al Meditur S.A. Mediaș nr.3/2021. 
 Art.4.(1) Se împuterniceşte operatorul de transport public local de persoane SC Meditur SA Mediaș, 
în vederea întocmirii documentelor necesare privind valorificarea bunului identificat la art. 3 din prezenta 
hotărâre, prin operatori economici autorizați, în numele şi pentru Municipiul Mediaş.  
 (2) Sumele obţinute din valorificare se fac venituri la Bugetul Local Mediaş.  
 Art.5. Se aprobă modificarea, în mod corespunzător, a anexei nr. 3.2. la Contractul de Delegare a 
Gestiunii Serviciului de  Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș 
nr.1810/01.02.2019, încheiat între Municipiul Mediaș și SC Meditur SA Mediaș. 

Art.6. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL 
Mediaș nr.61/2001 „privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaș”, se 
va actualiza în mod corespunzător,  conform legislației în vigoare.  

Art.7. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Mediaș aprobat prin HCL 
nr. 157/2001 „privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Mediaș”, modificată și completată,  se va actualiza în mod corespunzător,  conform legislației în vigoare. 
 Art.8. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare 
Patrimoniu Cadastru și Topometrie din subordinea sa și SC Meditur SA Mediaș , va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 



 Art.9. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţia 
Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie, SC Meditur SA Mediaș şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internetwww.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman 
Nr. 117/2021 
PMS/MD   Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                  VIZAT 
             SECRETAR GENERAL 
                                     Petruţiu Marina - Simona  

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea și completarea „Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Mediaș” – „Spații cu altă destinație” aprobată prin HCL Mediaș nr.157/2001 „privind 

aprobarea listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26  aprilie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 119/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea și 
completarea „Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” – „Spații cu 
altă destinație” aprobată prin HCL Mediaș nr.157/2001 „privind aprobarea listei de inventar a bunurilor ce 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Dezvoltare 
Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 7.452/16.04.2021,  
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 7  de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 276 şi 324/22.04.2021, 
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 
354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulerioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1.„ Lista de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” aprobată 
prin HCL Mediaș nr.157/2001 - ”privind aprobarea listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat 
al municipiului Mediaș”, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum 
urmează: 

a)”Secțiunea I Bunuri imobile” – ”Spații cu altă destinație” se modifică poziția nr.13, coloana 
”Elemente de identificare”, care va avea următorul cuprins: ”Mediaș, str. Nicolae Iorga nr.7 ap.7, spațiu  
compus din 2 încăperi și dependințe, cu suprafața utilă totală de  57,80 mp., nr. cadastral 100158-C1-U6, cu 
cote părți comune de 10,56% din poartă, gangul de acces, podul, fundația, zidurile despărțitoare și planșeele, 
branșamente edilitare”, coloana ”Valoarea de inventar lei”, va avea următorul cuprins: ”136.631,00”, coloana 
”Situația juridică actuală”, va avea următorul cuprins: ”CF nr.100158-C1-U6 Mediaș (CF vechi:6728 II nr. 
topografic: 367,368/1-1/1/1/1/1/VII))”.  

b) ”Secțiunea I Bunuri imobile” – ”Spații cu altă destinație” se completează, după poziția nr.84, cu o 
poziție nouă, nr.85, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Mediaș aprobat prin HCL 
nr. 157/2001 „privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Mediaș”, modificată și completată,  se va actualiza în mod corespunzător,  conform legislației în vigoare. 
 Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare 
Patrimoniu Cadastru și Topometrie 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, Direcţia 
Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie, şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin publicarea acesteia pe pagina de internetwww.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman 
Nr. 118/2021 
PMS/MD   Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                  VIZAT 
             SECRETAR GENERAL 
                                   Petruţiu Marina - Simona  

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind solicitarea doamnei Oprișa Lucia Angela, domiciliată în Mediaș str. Mărășești nr. 16, 

de preluare a străzii „George Popa”, în domeniul public al Municipiului Mediaș 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26  aprilie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 120/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
solicitării doamnei Oprișa Lucia Angela, domiciliată în Mediaș str. Mărășești nr. 16, de preluare a 
străzii „George Popa”, în domeniul public al Municipiului Mediaș şi raportul de specialitate întocmit 
de Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
6.285/16.04.2021,  
 - 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. 277, 303 şi 325/22.04.2021, 
 Văzând adresa doamnei Oprișa Lucia Angela înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș 
sub nr. 6.285/30.03.2021, 
         În conformitate cu prevederile art. 562 alin. (2) și art. 889 alin. (1) și (2) din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, 
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. 
„a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Se acceptă solicitarea de renunțare la dreptul de proprietate a doamnei Oprișa Lucia 
Angela, domiciliată în Mediaș str. Mărășești nr. 16, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub 
nr. 6.285/30.03.2021, în calitate de proprietară a imobilului identificat în CF Mediaș nr. 102491 (CF 
vechi 14127N) sub nr. cadastral/topografic CAD: 1304/1 teren cu destinația „drum de acces” în 
suprafață de 862 mp., reprezentând str. George Popa.  

 (2) Actele care vor sta la baza preluării în propiretate a întregului imobil sunt următoarele: 
            a) Extrasul de carte funciară actualizat, liber de sarcini, din care să rezulte detaliile liniare ale 
nr. cadastral/topografic   CAD: 1304/1. 
           b) Declarația de renunțare la dreptul de proprietate, în formă autentică; 
           c) Raportul de evaluare al imobilului, reprezentând datele tehnice și valorice ale străzii George 
Popa și a rețelelor edilitate de apă și canalizare menajeră.  

Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul 
Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie 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 – Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie, 
beneficiarei prin grija Direcţiei Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și 
Topometrie şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de 
internetwww.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman 
Nr. 119/2021 
PMS/MD   Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere  pentru locuințele pentru tineri 

construite prin Agenția Națională pentru Locuințe,  situate în Municipiul Mediaş 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2021,  
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 111/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
prelungirea duratei unor contracte de închiriere  pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția 
Națională pentru Locuințe,  situate în Municipiul Mediaş şi raportul de specialitate întocmit de 
Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie – 
Compartiment Spațiu Locativ  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaş înregistrat sub nr. 6.980/08.04.2021,    

- avizul comisiei de specialitate nr. 2 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 9 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 304/22.04.2021, 
 Având în vedere procesul-verbal al Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Mediaş nr. 
7.692/21.04.2021,  

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (14), alin. (15), alin. (16)  din HG nr. 962/2001 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 
152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 
Locuințe, 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. “c”, art. 139, art. 196 
alin. (1) lit. „a”  şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art.1. Se aprobă prelungirea  duratei contractelor de închiriere care expiră în luna mai 2021, 
pe o perioadă de 1 an,  de la data expirării termenului contractului de închiriere, pentru chiriașii care 
îndeplinesc condițiile pentru prelungirea termenului de închiriere,chiriași prevăzuți în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Chiriile sunt cele aprobate prin HCL nr. 58/2021. 
Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul 

Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie – Compartiment Spațiu Locativ  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, 
Direcţiei Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie – 
Compartiment Spațiu Locativ, beneficiarilor prin grija Compartimentului Spațiu Locativ  şi se aduce 
la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman 
Nr. 110/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind prelungirea duratei unor contracte de administrare încheiate între Municipiul Mediaș și 

Direcția de Asistență Socială Mediaș 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 112/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune prelungirea duratei 

unor contracte de administrare încheiate între Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș şi 
raportul de specialitate întocmit de Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru 
și Topometrie – Compartiment Spațiu Locativ din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaş înregistrat sub nr. 6.996/08.04.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 10 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 278 şi 326/22.04.2021, 

Văzând adresele nr. 1760/05.04.2021și nr. 1763/05.04.2021 ale Direcției de Asistență Socială Mediaș, 
înregistrate la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 6.733/05.04.2021 respectiv nr.6.760/06.04.2021, 

În conformitate cu prevederile art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
ale Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 298-301 
din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de administrare nr.26/2016, încheiat între Municipiul 

Mediaş și Direcția de Asistență Socială Mediaș,  pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 01.05.2021,  
care are ca obiect administrarea locuinței sociale situată pe str. Baia de Nisip nr. 9 ap. 3 compusă din: 3 camere, 
bucătărie, hol, cămară, înscrisă în CF nr. 108215-C1-U3 Mediaş top. 4676/1/9/III cu valoarea de inventar de 
68445,08 lei, cu cote părți comune de 31,08% și cote teren de 31,08% din teren intravilan în suprafață de 1139 
mp., înscris în CF nr. 108215 Mediaş top. 4676/1/9cu valoarea de inventar de 58703,82 lei. 

Art.2.Se aprobă prelungirea duratei contractului de administrare nr.70/2011, încheiat între Municipiul 
Mediaş și Direcția de Asistență Socială Mediaș,  pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 01.05.2021,  
care are ca obiect administrarea locuinței de necesitate situată pe str. Baia de Nisip nr. 6 ap. 4 compusă din: 
cameră, bucătărie, magazie, înscrisă în CF nr. 101885-C1-U4 Mediaş cad. 3058/IV, top. 4676/1/6/IV cu 
valoarea de inventar de 39783,37 lei, cu cote părți comune de 11,43%  din instalații tehnico-sanitare, ziduri 
despărțitoare, podul și șarpanta și din teren intravilan în suprafață de 583 mp., înscris în CF nr. 101885Mediaş 
cad. 3058, top. 4676/1/6 cu valoarea de inventar de 11050,91 lei. 

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare 
Patrimoniu Cadastru și Topometrie – Compartiment Spațiu Locativ 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, Direcţia 
Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie – Compartiment Spațiu 
Locativ, Direcției de Asistență Socială Mediaș,şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe 
pagina de internetwww.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 111/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea  chiriei  cu indicele de  inflație, pentru  imobilele  cu destinația de 
locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 

2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 127/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

actualizarea  chiriei  cu indicele de  inflație, pentru  imobilele  cu destinația de locuințe aflate 
în administrarea Consiliului Local Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia 
Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie – 
Compartiment Spațiu Locativ din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaş înregistrat sub nr. 7.249/14.04.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul 
nr. 11 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 279 şi 327/22.04.2021, 

Având în vedere procesul-verbal al Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local 
Mediaş nr. 7.694/21.04.2021,  

În conformitate cu prevederile art.1777 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, ale Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, O.U.G. nr.40/1999 
privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, Legea 
nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000  privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 
139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1.Se aprobă actualizarea  chiriei pentru  imobilele  cu destinația de locuințe situate 

în Municipiul Mediaș și satul Ighișu Nou, preluate  de la S.C. Gospodăria Comunală S.A 
Mediaș în baza  HCL nr.6/2010,  cu indicele de  inflație  comunicat de Institutul Național de 
Statistică, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul 
Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie – Compartiment Spațiu Locativ 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, Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu 
Cadastru și Topometrie – Compartiment Spațiu Locativ, şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internetwww.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 126/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

http://www.primariamedias.ro/
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind includerea în domeniul privat al municipiului Mediaș, a bunurilor mobile reprezentând 

mijloace fixe, obiectelor de inventar și a materialelor, preluate de către Municipiul Mediaș, conform 
HCL Mediaș nr.7/2021 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26  aprilie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 132/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune includerea în 
domeniul privat al municipiului Mediaș, a bunurilor mobile reprezentând mijloace fixe, obiectelor de inventar 
și a materialelor, preluate de către Municipiul Mediaș, conform HCL Mediaș nr.7/2021 şi raportul de 
specialitate întocmit de Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și 
Topometrie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
7.539/19.04.2021,  
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 12 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 280 şi 328/22.04.2021, 
 Văzând HCL nr. 7/2021 privind reorganizarea unor instituții publice de interes local prin fuziune prin 
absorbție de către municipiul Mediaș și reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaș, cu modificările și completările ulterioare, și adresele nr.6998/2021, nr.6999/2021, nr.7000/2021 ale 
Direcției Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG, 
nr.7123/2021, nr.7124/2021 ale Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș, nr.6117/2021, 
nr.6118/2021, nr.6635/2021 ale Serviciului Poliția Locală Mediaș, nr.7536/2021, nr.7537/2021 ale Serviciului 
Fiscal Local Mediaș, 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată, art.108, art.129 alin.(2), lit. „c”, art.139 alin.(3) lit. „g”, art.196 alin.(1) 
lit. „a”, art. 354  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulerioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul privat al municipiului Mediaș a bunurilor reprezentând 
mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a materialelor, înscrise în anexele nr.1 - nr.10, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Mediaș aprobat prin HCL 
nr. 157/2001 „privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Mediaș”, modificată și completată,  se va actualiza în mod corespunzător,  conform legislației în vigoare. 
 Art.3. Direcțiile și serviciile nou înființate, în cadrul aparatului de specialitate a Primarului Mediaș, 
ca urmare a adoptării  HCL Mediaș nr. 7 din 29.01.2021 privind reorganizarea unor instituții publice de interes 
local prin fuziune prin absorbție de către municipiul Mediaș și reorganizarea aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Mediaș (modificată și completată prin HCL nr.43/2021), răspund de integritatea 
bunurilor care fac obiectul protocoalelor de predare-primire, încheiate între Municipiul Mediaș și acestea, în 
vederea desfășurării în bune condiții a activităților specifice acestora. 
 Art.4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare 
Patrimoniu Cadastru și Topometrie 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 Economice, Direcţia 
Dezvoltare Urbană – Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie, Direcției Cultură, 
Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG, Direcției de Administrare a 
Domeniului Public Mediaș, Serviciului Poliția Locală Mediaș,  şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea 
acesteia pe pagina de internetwww.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman 
Nr. 131/2021 
PMS/MD   Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind soluţionarea cererilor de acordare a subvenţiei de la bugetul local, în temeiul Legii nr. 

34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează unităţi de 
asistenţă socială, pentru anul 2021 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 121/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune soluţionarea 

cererilor de acordare a subvenţiei de la bugetul local, în temeiul Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi 
fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2021 și 
raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Asistență Socială și Direcția Economică din cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1.926/16.04.2021,   
 - avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 13 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. 281, 305 şi 329/22.04.2021, 
 Având în vedere HCL nr. 219/2020 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea 
fundaţiilor şi asociaţiilor din bugetul local în anul 2021, HCL nr. 390/2020 privind aprobarea încheierii 
convențiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Mediaș prin 
D.A.S. și Asociația Română pentru Persoane cu Handicap Mintal filiala Mediaș Asociația Sf. Mihail 
Mărturisitorul Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj - Centru de Recuperare Neuromotorie 
Pruncul Isus Mediaș și Asociația „Love & Light Romania” pentru anul 2021, 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. 1 alin. (3) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială, art. 1 alin. (3), art. 9 alin. (2), art. 11 din anexa la H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridica, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, art. 
11 şi art. 12 alin (3) din OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale,   art. 139 din Legea nr. 292/2011 legea 
asistenţei sociale , Ordinului nr. 1846/2020 privind aprobarea listei unităților de asistență socială și nivelul 
subvențiilor pentru care se vor încheia convenții provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.”d”, lit. „e”, alin. (7) lit. „b”, art. 139, 
art. 196, art.200 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art.1. Se aprobă nivelul subvenţiei acordată de la bugetul local în sumă de 18.900 lei, pentru un număr 
de 9 beneficiari, Asociaţiei Române pentru Persoane cu Handicap Mintal (ARPEHAM), filiala Mediaș, pentru 
acordarea serviciilor de asistenţă socială de către aceasta, pentru anul 2021. 

Art.2. Se aprobă nivelul subvenţiei acordată de la bugetul local în sumă de 102.000 lei, pentru un 
număr de 34 beneficiari, Asociaţiei Sfântul Mihail Mărturisitorul,  pentru acordarea serviciilor de asistenţă 
socială de către aceasta, pentru anul 2021. 

Art.3. Se aprobă nivelul subvenţiei acordată de la bugetul local în sumă de 15.000 lei, pentru un număr 
de 5 beneficiari, Asociaţiei „Love & Light Romania” Centrul Rezidențial Sanctuarul, pentru acordarea 
serviciilor de asistenţă socială de către aceasta, pentru anul 2021.  

Art.4. 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. 



 
Art.5. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 

Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice,  Direcţiei de 
Asistenţă Socială, Asociaţiei Române pentru Persoane cu Handicap Mintal (ARPEHAM), filiala Mediaș, 
Asociaţiei  Sf. Mihail  Marturisitorul   Mediaş, Asociaţiei „Love & Light Romania” Centrul Rezidențial 
Sanctuarul prin grija Direcției de Asistență Socială, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia 
pe pagina de internetwww.primariamedias.ro.  
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 120/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială în 
anul 2021, între Consiliul Local Mediaș prin Direcția de Asistență Socială Mediaș și Asociația Română 
pentru Persoane cu Handicap Mintal, filiala Mediaș, Asociația Sf. Mihail Mărturisitorul și Asociația 

„Love & Light Romania” Centrul Rezidențial Sanctuarul 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 122/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 

încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2021, între Consiliul 
Local Mediaș prin Direcția de Asistență Socială Mediaș și Asociația Română pentru Persoane cu Handicap 
Mintal, filiala Mediaș, Asociația Sf. Mihail Mărturisitorul și Asociația „Love & Light Romania” Centrul 
Rezidențial Sanctuarul și raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Asistență Socială și Direcția 
Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş 
înregistrat sub nr. 1.927/16.04.2021,   
 - avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 14 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. 281, 306 şi 330/22.04.2021, 
 Având în vedere HCL nr. 390/2020 privind aprobarea încheierii convențiilor provizorii pentru 
acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Mediaș prin D.A.S. și Asociația Română pentru 
Persoane cu Handicap Mintal filiala Mediaș Asociația Sf. Mihail Mărturisitorul Asociația Caritas Mitropolitan 
Greco-Catolic Blaj - Centru de Recuperare Neuromotorie Pruncul Isus Mediaș și Asociația „Love & Light 
Romania” pentru anul 2021 și 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. 1 alin. (1) și (3)  din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi 
de asistenţă socială, art. 2 alin. (3), art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (2)  din HG nr. 1153/2001 privind Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.”d”, lit. „e”, alin. (7) lit. „b”, art. 139, 
art. 196, art.200 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă încheierea convenţiei definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, 
pentru anul 2021, între Consiliul Local Mediaş, prin Direcţia de Asistenţă Socială Mediaș şi Asociaţia Română 
pentru Persoane cu Handicap Mintal – filiala Mediaş, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă încheierea convenţiei definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, 
pentru anul 2021,  între Consiliul Local Mediaş, prin Direcţia de Asistenţă Socială Mediaș şi Asociația Sf. 
Mihail Mărturisitorul, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă încheierea convenţiei definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, 
pentru anul 2021,  între Consiliul Local Mediaş, prin Direcţia de Asistenţă Socială Mediaș şi Asociația „Love 
& Light Romania” Centrul Rezidențial Sanctuarul, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. 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. 

 
 
 



 
Art.5. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 

Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice,  Direcţiei de 
Asistenţă Socială, Asociaţiei Române pentru Persoane cu Handicap Mintal (ARPEHAM), filiala Mediaș, 
Asociaţiei  Sf. Mihail  Marturisitorul   Mediaş, Asociaţiei „Love & Light Romania” Centrul Rezidențial 
Sanctuarul prin grija Direcției de Asistență Socială, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia 
pe pagina de internetwww.primariamedias.ro.  

 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 121/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea „Studiului de specialitate privind suplimentarea numărului de autorizații taxi 

pentru autovehiculele hibrid/electrice în Municipiul Mediaș”, a numărului maxim de autorizații taxi 
pentru perioada 2021-2026 și actualizarea Regulamentului privind organizarea și executarea 

serviciului de transport în regim de taxi în Municipiul Mediaș 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2021, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 123/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 

„Studiului de specialitate privind suplimentarea numărului de autorizații taxi pentru autovehiculele 
hibrid/electrice în Municipiul Mediaș”, a numărului maxim de autorizații taxi pentru perioada 2021-2026 și 
actualizarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în 
Municipiul Mediaș şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică – Compartiment Transport – 
Energetic din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
7.442/16.04.2021,   
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 15 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 283, 307 şi 331/22.04.2021,  

-  faptul că proiectul de hotărâre privind  aprobarea „Studiului de specialitate privind suplimentarea 
numărului de autorizații taxi pentru autovehiculele hibrid/electrice în Municipiul Mediaș”, a numărului maxim 
de autorizații taxi pentru perioada 2021-2026 și actualizarea Regulamentului privind organizarea și executarea 
serviciului de transport în regim de taxi în Municipiul Mediaș a fost publicat pe site-ul Primăriei Mediaş, spre 
informare, potrivit anunțului nr. 2.440/05.02.2021, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 
 Văzând: 

- HCL nr. 101/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a serviciului de 
transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere pe raza municipiului Mediaş și  

- Studiul de specialitate privind suplimentarea numărului de autorizații taxi pentru autovehiculele 
hibrid/electrice în Municipiul Mediaș întocmit de către SC URBAN SCOPE SRL, 

În conformitate cu prevederile art. 13, art. 14 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi înregim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 lit. „c”, art. 11 din Ordinul nr. 
356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi înregim de închiriere, 
 În temeiul prevederilor Legiinr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin.(2) lit. „d”, alin. (3) lit. „d”, alin.(7) lit.„n”, art. 196 
alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă „Studiul de specialitate privind suplimentarea numărului de autorizații taxi pentru 
autovehiculele hibrid/electrice în Municipiul Mediaș” întocmit de către SC URBAN SCOPE SRL București, 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă numărul maxim de 244 autorizații de taxi pentru executarea transportului în regim 
de taxi în Municipiul Mediaș pentru o perioadă de 5 ani, respectiv 2021-2026, prin suplimentarea cu 7 
autorizații taxi față de cele existente, acestea urmând a se atribui în conformitate cu prevederile legale, exclusiv 
pentru autovehicule hibrid sau electrice. 

Art.3. Orice autorizație taxi retrasă, în condițiile legii, va fi convertită în autorizație taxi pentru 
autovehicule hibrid sau electrice și se va reatribui în conformitate cu prevederile legale. 

Art.4. Se aprobă actualizarea Regulamentului de  organizare  și executare a serviciului de transport în 
regim de taxi și de transport în regim de închiriere, pe raza Municipiului Mediaș, cu anexele aferente, conform 
anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare își încetează 
aplicabilitatea. 



Art.6. Primarul Municipiului Mediaş prin Direcţia Tehnică – Compartiment Transport – Energetic din 
subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor 
din actele normative în materie. 

 Art.7. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei 
Tehnice, Compartiment Transport – Energetic , şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe 
pagina de internetwww.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 122/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                      VIZAT 
                   SECRETAR GENERAL 
        Petruţiu Marina – Simona 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, 

prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015 
 

 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2021, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 124/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea și 

completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr. 
1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015 şi raportul de specialitate întocmit de Direcția 
Tehnică – Compartiment Monitorizare Servicii Utilități Publice Și Guvernanță Corporativă din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 7.470/19.04.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 16  de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 284, 308 şi 332/22.04.2021,  
 Văzând adresa nr. 959/15.04.2021 a SC ECO-SAL SA, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș 
sub nr. 7.382/15.04.2021 și Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa 
nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015, 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) și alin (3) , art. 3, art. 5 alin. (1) și (2), art. 6 alin (1) lit. 
„a” și „h”, art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, republicată, cu 
modificările și completările  ulterioare, art. 3 alin. (1) și (2) , art. 6, art.7 alin. (1) și (2), art. 8 alin (1) și (3) lit. 
„a”, art. 23 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, 
 În temeiul prevederilor Legiinr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, 129, alin. (2) lit. „d”, alin (7) lit. „n”, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi 
art. 200 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. (1) Începând cu data fuziunii  prin absorbție a Direcției de Administrare a Domeniului Public  
cu Municipiul Mediaș,  se asigură prestarea de către SC ECO-SAL SA a   activităților de măturat manual, 
măturat mecanizat, întreținerea și igienizarea amplasamentelor/locaţiilor de pe domeniul public/privat al 
municipiului Mediaș. 

(2) Se completează Lista cu străzile și trotuarele din Municipiul Mediaș pe care se execută activitățile  
din componenta serviciului de salubritate-măturat stradal, spălat, stropit, răzuit rigole precum și întreținere 
străzi și trotuare, reprezentând anexa 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate prin 
atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015,   prin introducerea anexei 
3.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. .(1). Începând cu data fuziunii  prin absorbție a Direcției de Administrare a Domeniului Public  
cu Municipiul Mediaș,  se asigură prestarea de către SC ECO-SAL SA  a activităților:  

a) colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale (altele decât deșeuri vegetale/ 
biodegradabile) provenite din amplasamentele/locaţiile de pe domeniul public/ privat al municipiului Mediaș, 
prevăzute în anexa 3.1;  

b) colectarea și transportul la CPPVD Mediaș a deșeurilor vegetale/biodegradabile provenite de pe 
domeniul public/privat (inclusiv spațiile verzi aferente blocurilor) din  Municipiului Mediaș;  

c) preluarea deșeurilor vegetale/biodegradabile provenite de pe domeniul public/ privat (inclusiv 
spațiile verzi aferente blocurilor) din  Municipiului Mediaș, transportate cu vehicule aparținând beneficiarului 
la Centrul Pentru Preluarea, Prelucrarea şi Valorificarea Deşeurilor (CPPVD Mediaș);  

d) transportul deșeurilor vegetale/biodegradabile de la CPPVD Mediaș la Operatorul Stației de 
Compostare Târnava în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de operare a Stației de 
Compostare Târnava și încasarea, de la beneficiar a tarifului de compostare. 

 (2) În sensul celor prevăzute la alin. (1) se va modifica și completa în mod corespunzător, contractul 
de delegare a gestiunii serviciului de salubritate prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009 forma 
actualizată iulie 2015, astfel:  

 
 



I. Partea introductivă - preambul, definiții,  se completează cu lit. b.6), astfel: 
b.6.) tarif pentru activitățile: 

a) măturatul manual, măturatul mecanizat, întreținerea și igienizarea amplasamentelor/ 
locaţiilor de pe domeniul public/ privat al municipiului Mediaș, prevăzute în anexa 3.1; 

b) colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale (altele decât deșeuri vegetale/ 
biodegradabile) provenite din amplasamentele/locaţiile de pe domeniul public/ privat al municipiului Mediaș, 
prevăzute în anexa 3.1; 

c) colectarea și transportul la CPPVD a deșeurilor vegetale/biodegradabile provenite de pe 
domeniul public/ privat (inclusiv spațiile verzi aferente blocurilor) din  Municipiului Mediaș; 

d) preluarea deșeurilor vegetale/biodegradabile provenite de pe domeniul public/ privat 
(inclusiv spațiile verzi aferente blocurilor) din  Municipiului Mediaș, transportate cu vehicule aparținând 
beneficiarului la Centrul Pentru Preluarea, Prelucrarea şi Valorificarea Deşeurilor (CPPVD); 

e)transportul deșeurilor vegetale/biodegradabile de la CPPVD la operatorul Stației de 
Compostare Târnava în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de operare a Stației de 
Compostare Târnava și încasarea de la beneficiar a tarifului de compostare. 

II. Cap .XI art.11 Prețuri, taxe de salubritate și tarife  alin 1. lit a) se completează cu lit.a.5), astfel: 
a.5.) tarif pentru activitățile: 

a)măturatul manual, măturatul mecanizat, întreținerea și igienizarea amplasamentelor/ 
locaților de pe domeniul public/ privat al municipiului Mediaș, prevăzute în anex 3.1; 

b)colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale (altele decât deșeuri vegetale/ 
biodegradabile) provenite din amplasamentele/locațiile de pe domeniul public/ privat al municipiului Mediaș, 
prevăzute în anexa 3.1; 

c) colectarea și transportul la CPPVD a deșeurilor vegetale/biodegradabile provenite de pe 
domeniul public (inclusiv spațiile verzi aferente blocurilor) din  Municipiului Mediaș; 

d) preluarea deșeurilor vegetale/biodegradabile provenite de pe domeniul public (inclusiv 
spațiile verzi aferente blocurilor) din  Municipiului Mediaș, transportate cu vehicule aparținând beneficiarului 
la Centrul Pentru Preluarea, Prelucrarea şi Valorificarea Deșeurilor (CPPVD); 

e) transportul deșeurilor vegetale/biodegradabile de la CPPVD la operatorul Stației de 
Compostare Târnava în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de operare a Stației de 
Compostare Târnava. 

III.Cap XIII Art.13 Modalități de decontare se completează cu punctul. d , astfel: 
d) pentru utilizatorul non-casnic- Unitatea Administrativ Teritoriala - Municipiul Medias, costurile 

pentru: 
1. activitatea de colectare separată și transport a deșeurilor biodegradabile /vegetale, provenite 

din parcuri, grădini publice, piețe; 
2. colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale provenite din 

amplasamentele/locațiile de pe domeniul public/ privat al municipiului Mediaș, prevăzute în anexa 3.1, 
3. activitatea de preluare la CPPVD  Mediaș a deșeurilor biodegradabile /vegetale, provenite 

din parcuri, grădini publice, piețe. 
 a) Activitățile prevăzute mai sus se vor deconta direct operatorului de salubritate SC ECO-

SAL SA conform tarifelor aprobate si practicate de SC ECO-SAL SA.  
b)Plata se va face pe baza actelor  justificative emise de operator si acceptate de către  

Municipiul Medias.  
c)Termenul de scadenta pentru plata facturii  este de 15 zile de la data emiterii facturii. 

IV. Cap XIII Art13.1 Modalități de decontare a activități  de compostare a deșeurilor biodegradabile  
se completează cu punctul. d 1) astfel: 

d 1) Pentru utilizatorul non-casnic- Unitatea Administrativ Teritoriala - Municipiul Medias, costurile 
pentru activitatea de compostare a deșeurilor biodegradabile, vegetale, provenite din parcuri, grădini publice, 
piețe, inclusiv spatii verzi aferente blocurilor din Municipiul Mediaș colectate si transportate de către  
operatorul   de salubritate SC ECO-SAL SA precum si cele preluate la CPPVD  Mediaș se vor deconta direct  
la SC ECO-SAL SA.  

1.1 Plata se va face pe baza actelor  justificative emise de operator si acceptate de către  Municipiul 
Medias.  

1.2 Termenul de scadenta pentru plata facturii  este de 15 zile de la data emiterii facturii. 
1.3 Operatorul de salubritate SA ECO-SAL SA va deconta la rândul sau activitatea de compostare 

deșeurilor biodegradabile, vegetale, provenite din parcuri, grădini publice, piețe, inclusiv spatii verzi aferente 
blocurilor din Municipiul Mediaș către operatorul Stației de Compostare Târnava pe baza tarifelor aprobate si 
practicate de către acesta. 



Art.3. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul  de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizata iulie 2015, în sensul 
celor prevăzute la art. 1 și art. 2, din prezenta hotărâre. 

Art.4. Municipiul Mediaș prin Direcția de Administrare a Domeniului Public va asigura coordonarea, 
monitorizarea , verificarea și certificarea activităților prevăzute la art.1 și art.2. 

Art.5. Primarul Municipiului Mediaş prin Direcţia Tehnică – Compartiment Monitorizare Servicii 
Utilități Publice Și Guvernanță Corporativă și SC ECO-Sal SA Mediaș din subordinea sa, va asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor 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 
Tehnice, Direcției de Administrare a Domeniului Public, SC ECO-Sal SA Mediaș şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin publicarea acesteia pe pagina de internetwww.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 123/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare strada Panait Cerna” 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie  
2021,  

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 133/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiții ”Reabilitare strada Panait Cerna” și raportul de specialitate întocmit de Direcția 
Tehnică – Serviciul Investiții din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaș înregistrat sub nr. 7.322/14.04.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul 
nr. 17  de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 285 şi 333/22.04.2021, 
 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, actualizată, 
 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 proiectul la faza D.A.L.I. și  indicatorii tehnico-economici, întocmit 
de către SC Costin și Vlad Birou de Proiectare SRL, pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitare strada Panait Cerna”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Tehnică – Serviciul Investiții 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 – Serviciul Investiții,  şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 132/2021 
PMS /MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor S.C. Piaţa Prim-Com S.A. Mediaş de a vota „pentru” punctele înscrise pe Ordinea de zi a 
şedinţei AGOA din data de 25.05.2021, prima întrunire, respectiv 26.05.2021, a doua întrunire 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26  aprilie 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 131/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune mandatarea 

reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Piaţa Prim-Com 
S.A. Mediaş de a vota „pentru” punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 25.05.2021, 
prima întrunire, respectiv 26.05.2021, a doua întrunire şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia 
Economică și  Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 7.483/19.04.2021,    

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 18 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 286, 309 şi 334/22.04.2021, 
 Văzând adresa nr. 529/15.04.2021 a S.C. Piaţa Prim-Com S.A. Mediaş, înregistrată la Primăria 
Municipiului Mediaș sub nr. 7.483/19.04.2021 
 În conformitate cu prevederile  Legii nr. 31/1990 – Legea societăţilor comerciale, actualizată, OUG 
nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, OMFP 1802/2014 privind situațiile 
financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Legii nr. 82/1991 – legea contabilității, 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  
 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. „d”, alin.(7) lit. „n”, 
art. 139, art. 196, art. 200 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  
 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art.1 (1) Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Mediaș, domnul Radu 
George Stelian, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Piaţa Prim-Com S.A. Mediaş, de a vota 
„pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 25.05.2021, ora 16.00 prima întrunire, 
respectiv 26.05.2021, ora 16.00 a doua întrunire, la sediul societății  din Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 4. 

(2) Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 25.05.2021 este următoarea: 
1. Prezentarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie aferent exerciţiului financiar 

al anului 2020. 
2. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2020. 
3. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație aferent semestrului II al anului 2020, în 

conformitate cu dispozițiile art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011. 
4. Prezentarea Raportului anual al Consiliului de Administratie privind activitatea societății în 

exercițiul financiar al anului 2020, în conformitate cu dispozițiile art.56 din OUG nr.109/2011. 
5. Prezentarea Raportului auditorului financiar statutar privind situaţiile financiare încheiate la 

31.12.2020. 
6. Aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar al anului 2020. 

Propunerea Consiliului de Administratie este de acoperire a pierderilor din profiturile anilor 
următori. 

7. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru activitatea 
desfăşurată în anul 2020. 

8. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021 și a listelor de investitii 
pe anul 2021. 

9. Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legate de înregistrare şi 
publicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.   

 



 
 
       Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Administraţie Publică Locală și S.C. Piaţa Prim-
Com S.A. Mediaş 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 
Administraţie Publică Locală, S.C. Piaţa Prim-Com S.A. Mediaş, şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 130/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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                SECRETAR GENERAL 
       Petruţiu Marina - Simona   

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind   stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2022 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 104/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2022 şi raportul de specialitate întocmit de 
Direcția Economică – Serviciul Fiscal Local, înregistrat sub nr. 13.744/23.03.2021,   
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 19 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 287, 310 şi 335/22.04.2021,  

-  faptul că raportul nr. 13.744/23.03.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2022 a fost publicat pe site-ul Primăriei Mediaş, spre informare, la data de 23.03.2021, în conformitate cu 
prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

În conformitate cu prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare, Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, HG nr. 1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 6 alin. (4) și (5) din Legea 
nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicatii electronice, Decizia nr. 
997/2018 emisă de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, privind tarifele 
maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele 
proprietate publică, 

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. „c” ,art.139, art. 196, art. 200  
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art.1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale ale municipiului Mediaş pe anul 2022, conform anexelor 
nr. 1- 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se stabilesc cotele de impozitare aplicabile la nivelul municipiului Mediaș pentru anul 2022, 
după cum urmează: 

(1) pentru persoane fizice: 
1.1 cota de impozitare de 0,097% la valoarea impozabilă a clădirii, la impozitul pe clădirile 

rezidenţiale pentru persoane fizice, valoare impozabilă determinată potrivit art. 457 din Legea nr. 227/2015; 
1.2  cota de impozitare de 1,3% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, dacă aceasta este stabilită 

conform art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cota de impozitare de 0,4% asupra valorii impozabile, dacă 
aceasta este stabilită conform art. 458 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 şi  cota de impozitare de 2% conform 
art. 458 alin. (4), dacă valoarea este stabilită conform art. 457 din Legea nr. 227/2015. 

1.3 Se stabileşte impozitul pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice 
conform art. 459 din Legea nr. 227/2015. 

(2) pentru persoanele juridice: 
2.1. cota de 0,2 % aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, în cazul clădirilor rezidenţiale, conform 

art. 460 alin. (1) din Legea nr.227/2015;  
   2.2 cota de 1,3% aplicată la valoarea impozabila a clădirii, în cazul clădirilor nerezidenţiale, conform 

art. 460 alin. (2) din Legea nr.227/2015;  
   2.3 cota de 0,4% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, în cazul clădirilor nerezidenţiale utilizate 

pentru activităţi din domeniul agricol, conform art. 460 alin. (3) din Legea nr.227/2015; 
  2.4 impozitul pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice se calculează 

conform art. 460 alin (4) din Legea 227/2015;  
   2.5 cota de 5 % aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, în cazul clădirilor pentru care proprietarul 

nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, conform art. 460 
alin (8) din Legea 227/2015; 



    2.6 taxa pe clădiri se stabileşte în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
(3) Se stabileşte impozitul/taxa pe teren conform art. 465 din Legea nr. 227/2015, pentru terenurile 

situate în intravilanul localităţilor încadrate la categoria de folosinţă “terenuri cu construcţii”, pentru cele 
situate în intravilan şi încadrate la alte categorii de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii precum şi 
pentru terenurile situate în extravilanul municipiului conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 (4) Se stabileşte impozitul pe mijloace de transport în conformitate cu art. 470 din Legea 227/2015, 
în funcţie de capacitatea cilindrică a mijlocului de transport, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau 
fracţiune cu suma prezentată în tabelul din anexa nr. 1 a prezentei hotărâri. 

(5) Se stabilesc nivelurile aplicabile pentru anul 2022 la taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor 
şi a autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, limitele 
minime şi maxime ale amenzilor, alte taxe locale, taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea de activităţi de alimentaţie publică, taxe de folosire a domeniului public, tarife pentru chirii la 
spaţii cu altă destinaţie şi taxe speciale conform anexei nr. 1 a prezentei hotărâri. 

(6) În ceea ce priveşte impozitul pe spectacole se stabileşte cota de 2% în cazul unui spectacol de 
teatru,  ca de exemplu: o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau 
internaţională şi cota de 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate mai sus. 

(7)Criteriile de stabilire a cotelor adiţionale menţionate la art. 2 alin.(8) din prezenta hotărâre, 
prevăzute la art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, sunt în principal, însă nelimitându-se la acestea, 
următoarele: 

a) necesitatea păstrării, în general, a unui nivel al fiscalităţii locale comparabil cu anii anteriori în 
vederea asigurării caracterului predictibil al impozitelor şi taxelor locale, politică publică asumată de 
municipalitate în ultimii ani, 

b)  necesitatea asigurării de servicii publice de calitate pentru locuitorii municipiului Mediaş, 
c) determinarea actualizării masei impozabile astfel încât să elimine discrepanţele şi să se coreleze cu 

piaţa imobiliară locală, 
d) alte criterii având la bază considerente de natură economică, socială determinate de necesităţile 

bugetului local.  
 (8) Majorarea anuală prevăzută la art. 489 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 227/2015 se stabileşte 

după cum urmează: 
a) – în cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activităţi 

din domeniul agricol, a clădirilor cu destinaţie mixtă pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial, precum și a 
tuturor clădirilor nereevaluate aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, cota adiţională este de 
50%. 

b) – în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale, a clădirilor cu destinaţie mixtă pentru 
suprafaţa folosită în scop nerezidenţial aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice reevaluate, 
cota adiţională este de 30%, 

c) – în cazul impozitului/taxei pe teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 
categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, aflat în proprietatea sau deținut de persoanele fizice 
și juridice, cota adiţională este de 50%, 

d) – în cazul impozitului/taxei pe teren amplasat în extravilan aflat în proprietatea sau deținut de 
persoanele fizice și juridice, cota adiţională este de 20%, 

e) – în cazul impozitului pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice, 
cota adiţională este de 20%, 

f) – impozitul pe clădiri se majoreză cu 100% pentru clădirile neîngrijite conform Regulamentului 
privind stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor în categoria clădiri neîngrijite elaborat de Direcţia Arhitect 
Şef, aprobat prin HCL nr.355/2016 cu modificările și completările ulterioare, 

g) – taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se majorează cu cota 
adițională de 11%. 

Art.3. Se acordă bonificaţia de 5%  conform art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe 
teren situat în intravilan, a impozitului pe mijloace de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili 
persoane fizice, până la data de 31.03.2022 şi care au mai mult de o tranşă de plată. 

Art.4. Se aprobă aplicarea procedurii de acordare a facilităţilor fiscale pentru următoarele categorii 
prevăzute de art. 456 alin. (2) lit. „a”, „c”, „d”, „e”, „f”, „g”, „j”, „s”  şi art. 464 alin. (2) lit. „a”, „b”,  „c”, „d”, 
„e”, „f”, „h” şi ”i”  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pe lângă cele prevăzute expres de art. 456 
alin. (1) lit. „a” – „x”, art. 464 alin. (1) lit. „a” – „z”, art. 469 alin. (1) lit. „a” – „p”, art. 476, art. 479 şi art. 482 
din acelaşi act normativ.  



Art. 5. Se aprobă ca, în conformitate cu art. 266 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 
de lei, să se anuleze dacă debitorul nu figurează cu bunuri umăribile sau spații și terenuri închiriate, 
concesionate sau date în folosință. 

Art. 6. Se stabilesc taxele speciale prevăzute la art.484 din Legea nr. 227/2015 şi instituirea şi 
stabilirea taxelor locale prevăzute la art.486 din  Legea nr. 227/2015 prevăzute în anexa nr.1 a prezentei 
hotărâri la cap. XI Taxe speciale. 

Art. 7. În baza art. 162 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se va publica 
trimestrial pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii 
fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii şi se menţine pentru anul 2022 plafonul obligaţiilor de 
plată restante aprobate prin HCL nr. 73/2016. 

Art.8. Se stabilesc, în baza art. 256 alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
cheltuielile de executare minimale de 7,1 lei care cad în sarcina debitorului pentru care s-a început procedura 
de executare silită. 

Art.9. Se stabilesc taxele aferente  anului fiscal 2022 practicate de către Clubul Sportiv Municipal 
Mediaş, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.10. Primarul municipiului Mediaş, prin direcţiile şi serviciile din subordinea sa, va asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor 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,  Direcţia 
Dezvoltare Urbană, Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații 
cu ONG, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mediaş, Direcției de Administrare a 
Domeniului Public, Clubului  Sportiv Municipal Mediaş şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea 
acesteia pe pagina de internetwww.primariamedias.ro. 

 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 133/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                          VIZAT 
                SECRETAR GENERAL 
       Petruţiu Marina - Simona   

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  modificarea anexei la HCL nr. 338/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi 

aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale 
restante la data de 31.03.2020 inclusiv datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 

administrativ - teritorială a municipiului Mediaş 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 134/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea anexei 

la HCL nr. 338/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de acordare a anulării 
accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv datorate bugetului 
local de către contribuabilii de pe raza administrativ - teritorială a municipiului Mediaş şi raportul de 
specialitate întocmit de Direcția Economică – Serviciul Fiscal Local, înregistrat sub nr. 16.462/19.04.2021,   
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 20  de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 288, 311 şi 336/22.04.2021,  

Văzând HCL nr. 338/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de acordare 
a anulării a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv datorate 
bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ - teritorială a municipiului Mediaş, cu 
modificările și completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. XVII din O.U.G. nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, ale OUG nr. 226/2020 
privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea  unor acte normative şi prorogarea 
unor termene, OUG nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul fiscal, 

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. „c”, art. 139, art. 196, art. 
200   din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art.1. Se modifică termenul de depunere a cererii de acordare a anulării accesoriilor aferente 
obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către 
contribuabilii  de pe raza administrativ - teritorială a municipiului Mediaş, aceasta putând fi depusă în perioada 
14 mai 2020 – 15 decembrie 2020 inclusiv sau în perioada 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2022 inclusiv, sub 
sancțiunea decăderii. 
             Art.2. Se modifică anexa la HCL nr. 338/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea 
procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 
31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii  de pe raza administrativ - teritorială a 
municipiului Mediaş,  conform celor stabilite la art. 1, și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Economică – Serviciul Fiscal Local 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,  Serviciului 
Fiscal Local şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro. 

 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 134/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                         VIZAT 
                                  SECRETAR GENERAL 
                                    Petruţiu Marina - Simona 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 la S.C. Piaţa Prim – 

Com S.A. Mediaș 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2021, 
  
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 135/2020 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 la S.C. Piaţa Prim – Com S.A. Mediaș şi raportul 
de specialitate întocmit de Direcţia Economică – Serviciul Gestiune Financiară din cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 7.497/19.04.2021, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 
21  de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 289, 312 şi 337/22.04.2021, 
 Văzând adresa nr. 530/15.04.2021 a SC Piața Prim – Com S.A. Mediaș înregistrată la 
Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 7.482/19.04.2021, 
 Având în vedere HCL 371/2020 privind stabilirea taxelor și tarifelor aplicate pe anul 2021 
de către S.C. PIAȚA PRIM-COM-S.A Mediaș și 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 Legii nr. 31/1990 – Legea societăţilor, republicată, Legii 
nr.82/1991 – Legea contabilităţii, republicată şi actualizată, Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe 
anul 2021, O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului 
şi structurii  bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia,   
 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. (14),  art. 139, 
art. 196, art.200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 la S.C. Piaţa Prim – Com 
S.A. Mediaș, conform anexelor nr. 1-5  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și 
Lista obiectivelor de investiții, conform anexelor nr. 6-7 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin conducerea S.C. Piaţa Prim – Com S.A. 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, 
S.C. Piaţa Prim – Com S.A. şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de 
internetwww.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman  
Nr. 135/2021 
PMS/MDCod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                             VIZAT 
                            SECRETAR GENERAL 
        Petruţiu Marina - Simona 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 la S.C. Meditur S.A. 

Mediaș 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2021, 
  
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 136/2020 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 la S.C. Meditur S.A. Mediaș şi raportul de 
specialitate întocmit de Direcţia Economică – Serviciul Gestiune Financiară din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 7.547/19.04.2021, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 
22 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 290, 313 şi 338/22.04.2021, 
 Văzând adresa nr. 866/19.04.2021 a SC Meditur S.A. Mediaș înregistrată la Primăria 
Municipiului Mediaș sub nr. 7.520/19.04.2021, 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 – Legea societăţilor, republicată, Legii 
nr.82/1991 – Legea contabilităţii, republicată şi actualizată, Legea nr. 15/2020 a bugetului de stat pe 
anul 2021, O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului 
şi structurii  bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia, OUG nr. 109/2011privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
Legea nr.227/2015privind Codul fiscal, 
 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. (7) lit. „n”, alin. 
(14),  art. 139, art. 196, art.200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
 Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 la S.C. Meditur S.A. 
Mediaș, conform anexelor nr. 1-5  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și Lista 
obiectivelor de investiții, conform anexelor nr. 6-7  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin conducerea S.C. Meditur S.A. 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, 
S.C. Meditur S.A. şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de 
internetwww.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman  
Nr. 136/2021  
PMS/MDCod: FP-06-01 ver.1 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                          VIZAT 
                SECRETAR GENERAL 
       Petruţiu Marina - Simona  

 
  
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat din municipiul Mediaș pentru anul 2021 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 125/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 

cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din 
municipiul Mediaș pentru anul 2021 şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Cultură, 
Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG – Compartiment 
Învățământ-Sănătate, înregistrat sub nr. 7.503/19.04.2021,   
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 
23  de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 291, 314 şi 339/22.04.2021,  
 În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 1/2011- Legea educaţiei 
naţionale, actualizată, Ordinul MECTS nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, HG nr. 1064/2020, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit.”d”,  alin. (7) lit. ”a”, art. 
139, art. 196, art.200   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
Art.1. Se aprobă cuantumul  şi numărul burselor acordate elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din municipiul Mediaş pentru anul 2021, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, 
Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG – Compartiment Învățământ-Sănătate 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,  
Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG – 
Compartiment Învățământ-Sănătate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe 
pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 124/2021 
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 Calendarului cultural-sportiv aferent anului 2021  

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 126/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 

Calendarului cultural-sportiv aferent anului 2021 şi raportul de specialitate întocmit de Direcția 
Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG – 
Compartiment Învățământ-Sănătate, înregistrat sub nr. 7.466/16.04.2021,   
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 
24 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 292, 315 şi 340/22.04.2021,  
 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 temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art.129 alin.(2), lit.„d” și alin. (7) lit. „d”, „e” 
și „f”, art.139, art. 196, art. 200   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. (1) Se aprobă Calendarul cultural – sportiv, aferent anului 2021 care cuprinde 

programe, proiecte și acțiuni cultural-sportive propuse sau inițiate de către Municipiul Mediaș prin 
Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) În situația în care din motive care țin atât de organizator, de parteneri cât și de măsurile 
dispuse de autorități în funcție de situația epidemiologică, evenimentele nu se pot desfășura în 
perioada stabilită inițial în Calendar, Municipiul Mediaș prin Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, 
Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG va putea organiza evenimentele într-o altă 
perioadă stabilită de către acesta. 

(3) Pentru desfășurarea evenimentelor din Calendar, se va putea utiliza direct, gratuit și 
temporar bunurile din domeniul public și prival al Municipiului Mediaș. 

Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, 
Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG 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,  
Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG şi 
se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 125/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                          VIZAT 
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       Petruţiu Marina - Simona  

 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentației de urbanism PUD ”Demolare și construire spălătorie auto” 

str. Aurel Vlaicu nr. 58 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2021,  
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 128/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 

documentației de urbanism PUD ”Demolare și construire spălătorie auto” str. Aurel Vlaicu nr. 58 şi raportul 
de specialitate întocmit de Direcția Dezvoltare Urbană din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 5.836/ 15.04.2021, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 25 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. 293 şi 341/22.04.2021, 

Văzând cererea nr. 5836/23.03.2021 prin care beneficiarul solicită aprobarea PUD ” Demolare și 
construire spălătorie auto” str. Aurel Vlaicu nr. 58, întocmit de arh. Nits Alexandru Tiberiu - proiectant HIGH 
STANDARDS SRL, 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism nr. P.V. 13402/16.10.2020,  
respectiv Avizul arhitectului șef nr. 1/15.04.2021 şi HCL nr. 290/2020 privind avizarea documentației de 
urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Demolare și 
construire spălătorie auto” str. Aurel Vlaicu nr. 58, 

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de 
informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului 
si de urbanism, 

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 
200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
  Art. 1. (1) Se aprobă PUD ”Demolare și construire spălătorie auto” str. Aurel Vlaicu nr. 58, întocmit 

de arh. Nits Alexandru Tiberiu - proiectant HIGH STANDARDS SRL, pentru beneficiarul Sansza Misandei 
SRL, pentru terenul intravilan situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 58, identificat în CF Mediaș nr. 115368, 
nr.cad. 115368, cu suprafața de 698 mp, categoria de folosință curți construcții, cu construcție în suprafață 
construită de 154 mp, coproprietate privată: Sandu Nicolae și soția, Sandu Lucreția, Szanto Sergiu Alexandru 
și soția, Szanto Georgiana și Sansza Misandei SRL (întabulare drept de superficie pe o perioadă de 49 ani, 
dobândit prin Convenție), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Documentația se aprobă cu următoarele reglementări urbanistice: 
a) Steren=698mp; 
b) POTmax=50%; POT aprobat =26,66% 
c) CUTmax=0,80; CUT aprobat = 0,26  
d) Hmax=P+2E (10,00m); Haprobat =5,50m(la coamă) - parter înalt   
e) Retrageri minime față de limite: retragere față de aliniament – 8,4m; retragere față de limita 

posterioară minim – 0,60 m; retragere față de limita laterală dreapta SV– 5,00 m; limita față de limita laterală 
stânga NE – 0,60 m;  

f) Circulații și accese: Parcela are accesibilitate auto și pietonală din str. Aurel Vlaicu. În incinta 
obiectivului se vor executa drumuri și platforme cu destinația de accese la zonele de spălare a autovehiculelor, 
zona de aspirare. Se vor prevedea spații supraterane în interiorul parcelei deservind utilizatorii, cu o capacitate 
de cca. 4 locuri, din care 2 locuri pentru zona de aspirare a mașinilor. Nu vor fi permise parcaje sau staționări 
pe domeniul public sau pe căile de circulație. Va fi prevăzut obligatoriu un sistem de informare și contorizare 
a locurilor vacante. 

g) Echipare tehnico - edilitară: alimentarea cu gaze naturale, apă-canal și energie electrică se va realiza 
prin rețelele existente în zonă cu avizul furnizorilor de utilități urbane, pe cheltuiala beneficiarului. 

 (3) Documentația PUD aprobată este valabilă 2 ani de la data comunicării hotărârii. 



  Art. 2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția 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 municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcției 
Dezvoltare Urbană, beneficiarului prin grija Direcției 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. 127/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire Centru Medical de Nefrologie 

și Dializă P+1, totem, amenajare incintă” str. I.C. Brătianu nr.26 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2021,  
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 129/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 

documentației de urbanism PUD „Construire Centru Medical de Nefrologie și Dializă P+1, totem, amenajare 
incintă” str. I.C. Brătianu nr.26 şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Dezvoltare Urbană din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 6832/16.04.2021, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 26 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. 294 şi 342/22.04.2021, 

Văzând cererea nr. 6832/ 06.04.2021 prin care beneficiarul solicită aprobarea PUD „Construire Centru 
Medical de Nefrologie și Dializă P+1, totem, amenajare incintă” str. I.C. Brătianu nr.26, întocmit de arh. 
Mihai-Liviu Cacuci și arh. Roxana-Ioana Dan - proiectanți SC Assemble Architects SRL, 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism nr. P.V.4869/12.03.2021, 
poz.1, respectiv Avizul arhitectului șef nr.2/15.04.2021 şi HCL nr. 99/2021 privind avizarea documentației de 
urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire 
centru medical de nefrologie și dializă P + 1 totem amenajare incintă” str. I. C. Brătianu nr. 26, 

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de 
informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului 
si de urbanism, 

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 
200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
  Art. 1. (1) Se aprobă PUD „Construire Centru Medical de Nefrologie și Dializă P+1, totem, 

amenajare incintă” str. I.C. Brătianu nr. 26, întocmit de arh. Mihai-Liviu Cacuci și arh. Roxana-Ioana Dan - 
proiectanți SC Assemble Architects SRL, pentru beneficiarul SC AME BETA SRL, pentru terenul intravilan 
situat în Mediaș str. I.C. Brătianu nr.26, identificat în CF Mediaș nr. 114078 nr.cad. 114078 cu suprafața de 
2.447 mp, categoria de folosință curți construcții, pe care sunt edificate construcțiile înscrise sub nr. cadastral 
114078-C1, 114078 – C2, 114078-C3 și 114078-C4, proprietar  SC AME BETA SRL, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Documentația se aprobă cu următoarele reglementări urbanistice: 
a) Steren = 2.447,00 mp; 
b) POTmax = 50%; POT aprobat = 32,53% 
c) CUTmax. = 4,5; CUT aprobat = 0,63 
d) Regim de înălțime: Hmax=15m; Haprobat=P+1E 
e)Hmaxcornișă = +9,10m față de ±0.00; Haprobatcornișă = +9,10m față de ±0.00  
f) Retrageri pentru edificabil: retragere față de limita de proprietate sud vestică variabil –3,95m-2,15m, 

datorită  formei parcelei; retragere față de limita  nord vestică - aliniamentul străzii Michael Weiss 0,95m; 
retragere față de limita nord estică - 6,62m; retragerea față de limita laterală sud estică - aliniamentul străzii 
I.C Brătianu - 40,57m;   

g) Retrageri pentru imobil: retragere laterală nord vestică –aliniamentul străzii Michael Weiss este 
variabilă 2,15m-3,95m; retragerea posterioară față de imobilele de locuințe este de 3,00 m, retragerea laterală 
față de zona industrială este de 6,62 m. 

 
 
 



 
h)Circulații și accese: accesele pietonale și auto principale se vor realiza din str. Michael Weiss. Un 

acces pietonal secundar leagă strada I.C. Brătianu de construcția propusă. Accesul auto și pietonal, are un 
gabarit de 7,20 m din care un trotuar cu lățimea de 1 m și două benzi de circulație auto de câte 2,85 m fiecare, 
care asigură accesul în curtea interioară și la parcajul amenajat în incintă. Parcajul auto din incintă prezintă 9 
locuri din care două amenajate pentru persoanele cu dizabilități.  

i) Echipare tehnico - edilitară: Zona este echipată edilitar cu rețele de canalizare, rețea de apă și rețea 
de electricitate, gaze naturale, construcția propusă urmând a se racorda la rețelele existente. Extinderile 
rețelelor de incintă, pentru racordarea noului obiectiv se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Colectarea 
apelor pluviale se va realiza prin intermediul rețelelor de incintă și deversarea acestora în rețeaua de canalizare 
pluvială a localității.  

(3) Documentația PUD aprobată este valabilă 2 ani de la data comunicării hotărârii. 
  Art. 2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția 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 municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcției 
Dezvoltare Urbană, beneficiarului prin grija Direcției 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. 128/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Modernizare sediu depozit Transgaz (dezafectare clădiri 
existente, construire clădiri)” str. Valea Lungă (Păucii) fn 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2021,  
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 130/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea documentației de 

urbanism PUD „Modernizare sediu depozit Transgaz (dezafectare clădiri existente, construire clădiri)” str. Valea Lungă 
(Păucii) fn şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Dezvoltare Urbană – Compartiment Urbanism din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 6356/16.04.2021, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 27 de pe Ordinea de 
Zi, înregistrat sub nr. 295 şi 343/22.04.2021, 

Văzând cererea nr. 6356/30.03.2021 prin care beneficiarul solicită aprobarea PUD „Modernizare sediu depozit 
Transgaz (dezafectare clădiri existente, construire clădiri)” str. Valea Lungă (Păucii) fn, întocmit de arh. Viorel Mihail 
V. Neamțu - proiectant SC NV ARHITECT SRL, 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism nr. P.V.4869/12.03.2021, poz.4, 
respectiv Avizul arhitectului șef nr.3/15.04.2021 şi HCL nr. 100/2021 privind avizarea documentației de urbanism și 
însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Modernizare sediu depozit central 
Transgaz (dezafectare clădiri existente construire clădiri )” str. Valea Lungă fn, 

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, republicată, Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare 
a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, 

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 
57/2019 - Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 
 
  Art. 1. (1) Se aprobă PUD „Modernizare sediu depozit Transgaz (dezafectare clădiri existente, construire 

clădiri)” str. Valea Lungă (Păucii) fn, întocmit de arh. Viorel Mihail V. Neamțu - proiectant SC NV ARHITECT SRL, 
pentru beneficiarul SNTGN TRANSGAZ SA, pentru terenul intravilan situat în Mediaș str. Valea Lungă (Păucii) fn, 
identificat în CF Mediaș nr. 114337, nr.cad.114337 cu suprafața de 4.727 mp, categoria de folosință curți construcții, pe 
care sunt edificate construcțiile înscrise de la nr. cadastral 114337- C1 la nr. cadastral 114337-C20,  proprietar  SNTGN 
TRANSGAZ SA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Documentația se aprobă cu următoarele reglementări urbanistice: 
a) Steren = 4727,00 mp; 
b) POTmax = 50%; POT aprobat = 27,35% 
c) CUTmax. = 1,5; CUT aprobat = 0,27 
d) Regim de înălțime: Hmax=15m; Haprobat=P 
e) Retrageri pentru edificabil: retragere față de limita vestică variază între 2,60 m și 13,90 m; retragere față de 

limita nordică – 2,95 m; retragere față de limita estică variază între 3,18 m și 5,55 m; retragerea față de limita sudică 
variază între 0,51 m și 3,07 m 

f) Retrageri pentru imobil: retragere laterală vestică – aliniamentul străziiValeaLungă (Păucii) este variabilă 2,60 
m-7,20 m; retragere față de limita nordică este variabilă 2,95 m – 20,53 m ; retragere față de limita estică variază între 
3,18 m și 5,55 m; retragerea față de limita sudică variază între 0,51 m și 3,07 m 

g) Circulații și accese: circulația și accesul la parcelă se desfășoară pe direcția din sud spre nord, pe strada Valea 
Lungă (Păucii) 

h) Echipare tehnico - edilitară: Zona este echipată edilitar cu rețele de canalizare, rețea de apă și rețea de 
electricitate, gaze naturale, construcțiile propuse urmând a se racorda la rețelele existente. Extinderile rețelelor de incintă, 
pentru racordarea noului obiectiv se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Colectarea apelor pluviale se va realiza prin 
intermediul rețelelor de incintă și deversarea acestora în rețeaua de canalizare pluvială a localității. 

 (3) Documentația PUD aprobată este valabilă 2 ani de la data comunicării hotărârii. 
  Art. 2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția 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 municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului 

municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcției Dezvoltare Urbană, 
beneficiarului prin grija Direcției 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. 129/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş  

 
 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 
2021 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 110/2021,  al proiectului de hotărâre prin 
care se propune desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş și 
raportul de specialitate  întocmit de Aparatul Permanent de  Lucru al Consiliului Local din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 
7.256/14.04.2021.  
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la 
punctul nr.28 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 296, 316 şi 344/22.04.2021 
 În conformitate cu prevederile art. 9 alin (1), alin. (3) și art. 10 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Local Mediaş, aprobat prin HCL nr. 249/2019, 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. 123 alin (1), (3) și (4), 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 desemnează dl consilier local Boca Teofil în funcţia de preşedinte de şedinţă 
a Consiliului Local Mediaş, pentru următoarele trei luni, respectiv lunile mai, iunie și iulie 
2021. 

Art.2. Se desemnează dl consilier local Toderici Marius-Ioan în funcţia de supleant 
pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş, din următoarele trei luni, respectiv lunile mai, 
iunie și iulie 2021. 

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, 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, persoanelor desemnate, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea 
acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 109/2021 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Municipiul Mediaș şi 

Filiala Sibiu a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26  aprilie  2021,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 137/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 

prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Municipiul Mediaș şi Filiala Sibiu a Societăţii 
Naţionale de Cruce Roşie şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, 
Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 7.636/21.04.2021,   

-  avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 29 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrat sub nr.297, 317 şi 345/22.04.2021, 

Văzând adresa nr. 7.615/20.04.2021 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, prin care se solicită 
prelungirea contractului de comodat și se prezintă raportul de activitate pe anul 2020, 

Având în vedere HCL nr. 146/2018 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între 
Direcţia Municipală pentru Cultură Sport Turism şi Tineret şi Filiala Sibiu a Societăţii Naţionale de Cruce 
Roşie, Contractul de comodat nr. 56/2018 încheiat între Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi 
Tineret şi Filiala Sibiu a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, modificat prin acte adiționale,  

În conformitate cu prevederile, art. 2.146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  
În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. „c”, lit. d) , alin. (6) lit. „a” și alin. 
(7) lit. „c”,  art. 139, art. 196  şi art. 200,  art. 297 alin. (1) lit. „d”,  art. 349-353  din OUG nr. 57/2019 – Codul 
administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
    Art.1. (1) Se aprobă prelungirea duratei contractului de comodat nr. 56/2018, încheiat între Municipiul 
Mediaș şi Filiala Sibiu a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, pentru o perioadă de 1 an, începând cu 
03.05.2021. 

(2) Spațiul care face obiectul contractului de comodat nr. 56/2018,  compus din 2 încăperi, în suprafață 
totală de 61 mp, având valoarea de inventar de 92.932,68 mp. este situat la parterul Casei de Cultură a 
Municipiului Piața Regele Ferdinand I, nr. 16, ap. 2, identificat în CF Mediaș nr. 101100-C1-U2 nr. TOP 
92/2/II cu părți indivize comune de 57,72% din teren clădit și neclădit în suprafață de 2674 mp. înscris în CF 
Mediaș nr. 101100 nr. TOP 92/2.  
 Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, 
Turism, Relații Publice și Relații cu ONG 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, Direcția Cultură, 
Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG, beneficiarei prin grija Direcția 
Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 137/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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