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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea și completarea HCL nr. 299/2020 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea 

capacității unităților de învățământ din municipiul Mediaș județul Sibiu în vederea gestionării 
situației de pandemie generată de virusul SARS - COV-2 2020” și a cheltuielilor legate de proiect 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 15 iunie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 175/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea 
și completarea HCL nr. 299/2020 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de 
învățământ din municipiul Mediaș județul Sibiu în vederea gestionării situației de pandemie generată de 
virusul SARS-COV-2 2020” și a cheltuielilor legate de proiect şi raportul de specialitate întocmit de 
Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate,Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG - 
Compartiment Învățământ - Sănătate  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaş înregistrat sub nr. 10.862/10.06.2021, 
 - 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. 435, 437 şi 439/14.06.2021, 
 Văzând HCL nr. 299/2020 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de 
învățământ din municipiul Mediaș județul Sibiu în vederea gestionării situației de pandemie generată de 
virusul SARS-COV-2 2020” și a cheltuielilor legate de proiect și adresa nr. 56103/08.06.2021 a 
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 
10662/08.06.2021, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, OUG nr. 144/2020 
privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile  necesare desfăşurării în condiţii 
de prevenţie a activităţilor didactice  aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu 
coronavirus SARS-CoV-2,  
 În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 
200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 299/2020, care va avea următorul conținut: 
„Art. 2 (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Consolidarea capacității unităților de 

învățământ din Municipiul Mediaș, județul Sibiu în vederea gestionării situației de pandemie 
generată de virusul SARS-COV-2 2020, în sumă de  6.090.933,92 lei cu TVA. din finanțarea europeană 
nerambursabilă.” 

Art. 2. Se aprobă completarea  art. 2 din HCL nr. 299/2020, cu un nou alineat, care va avea 
următorul conținut: 

„Art. 2 (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Consolidarea capacitatii 
unităților de învățământ din Municipiul Mediaș, județul Sibiu în vederea gestionării situației de 
pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, conform Anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.” 

Art. 3. Se aprobă demararea procedurilor de achizitie aferente proiectului „Consolidarea 
capacității unităților de învățământ din Municipiul Mediaș, județul Sibiu în vederea gestionării 
situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”. 

Art. 4. Primarul municipiului Mediaş, prin echipa de implementare a proiectului și Direcția 
Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG - Compartiment 
Învățământ - Sănătate, 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, 
Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate,Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG - 
Compartiment Învățământ - Sănătate, echipei de implementare a proiectului prin grija Compartimentului 
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. 175/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea criteriului de încadrare pentru acordarea ajutorului de stat 

regional pentru sprijinirea  investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale din 
Mediaș 

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

15 iunie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 176/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
aprobarea criteriului de încadrare pentru acordarea de ajutorului de stat regional pentru 
sprijinirea  investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale din Mediaș şi raportul de 
specialitate întocmit de Direcția Economică - Serviciul Fiscal Local  din cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 21.365/10.06.2021, 
 - 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. 436, 438 şi 440/14.06.2021, 
 În temeiul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014, ale Legii nr. 186/2013 
privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, Ordinului nr. 2980/2013 privind 
aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în 
parcurile industriale, 
 În conformitate cu Legea 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” și „f”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă criteriul de încadrare pentru acordarea ajutorului de stat regional 
pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale din Mediaș, 
respectiv: investiție inițială de peste 5.000.000 euro, dar nu mai puțin de 30% din valoarea 
declarată la impozite și taxe în anul anterior depunerii cererii acordului de principiu, a 
construcțiilor existente deja și care vor fi cuprinse în parcul industrial, care să genereze 
crearea a peste 300 de locuri de muncă.   

Art. 2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcția Economică – Serviciul Fiscal 
Local,  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, 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. 176/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 

http://www.primariamedias.ro/

