
MUNICIPIUL MEDIAŞ 
         VIZAT 
        SECRETAR GENERAL 
      Petruţiu Marina – Simona 

 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului la faza DALI și a  indicatorilor tehnico - economici, pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizare sistem de iluminat public prin creșterea eficienței 
energetice Cartier Vitrometan” 

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

de 13 decembrie  2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 371/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 
aprobarea proiectului la faza DALI și a  indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare sistem de iluminat public prin creșterea eficienței energetice Cartier 
Vitrometan” și raportul de specialitate întocmit de Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții și 
Programe de Finanțare din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș 
înregistrat sub nr. 21.392/09.12.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 1 
de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 896 şi 902/13.12.2021, 
 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, actualizată, Ordinul nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului 
privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public,  
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 200 
din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 Art.1. Se aprobă proiectul la faza D.A.L.I. și  indicatorii tehnico-economici, pentru 
obiectivul de investiții  „Modernizare sistem de iluminat public prin creșterea eficienței energetice 
Cartier Vitrometan”, întocmit de către SC ESCO ELECTRIC LIGHT SRL, propus a fi finanțat prin 
„Programul  privind creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” conform 
anexelor nr. 1 și 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții și 
Programe de Finanțare   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 Tehnică - Serviciul Investiții și Programe de Finanțare,  şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 370/2021 
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 participării la „Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public” cu proiectul „Modernizare sistem de iluminat public prin 
creșterea eficienței energetice Cartier Vitrometan” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară de îndată, la data de 13  

decembrie 2021,  
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 372/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 
participării la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” cu 
proiectul „Modernizare sistem de iluminat public prin creșterea eficienței energetice Cartier Vitrometan” 
și aprobarea cheltuielilor legate de proiectşi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Tehnică - Serviciul 
Investiții și Programe de Finanțare din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş 
înregistrat sub nr. 21.395/09.12.2021, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 2 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 897 şi 903/13.12.2021, 
 În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Ordinului 
nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice 
a infrastructurii de iluminat public, 
 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 participarea la „Programul  privind creșterea eficientei energetice a infrastructurii 
de iluminat public” cu proiectul   „Modernizare sistem de iluminat public prin cresterea eficientei energetice 
Cartier Vitrometan”  . 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare sistem de iluminat public prin cresterea 
eficientei energetice Cartier Vitrometan”, în cuantum 5.955.950,02 lei (inclusiv TVA).” 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect în cuantum de 1.367.500,42 lei, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de  220.388,02 lei,  cât și contribuția 
de 20% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de  1.147.112,40 lei, reprezentând cofinanțarea 
proiectului  „Modernizare sistem de iluminat public prin cresterea eficientei energetice Cartier Vitrometan”. 

Art.4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții și Programe de 
Finanțare ,  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 Tehnice - Serviciul Investiții și Programe de Finanțare  ,  şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 371/2021  
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 rectificării prin suplimentarea bugetului 

propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș pe anul 2021 
  

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară de îndată,  la data 
de 13 decembrie 2021, 

Având în vedere 
- referatul de aprobare nr. 381/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 

rectificării prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș pe 
anul 2021 şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 21.560/13.12.2021, 

- 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. 898, 900 şi 904/13.12.2021. 

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 conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „c”, art. 48 
alin. (1), art. 49 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) 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, 

HOTĂRĂŞTE 

   Art. 1. Se aprobă rectificarea prin suplimentarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli 
al Municipiului Mediaș pe anul 2021, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
   Art. 2. 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. 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 
Relația cu ONG Mediaș şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de 
internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe  Roman 
Nr. 380/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 

 

 

 

 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                                         VIZAT  
              SECRETAR GENERAL 
                                                Petruţiu Marina - Simona    
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind includerea în domeniul public și darea în administrare, de către  municipalitate, către unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Mediaș, a echipamentelor IT 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară  de îndată, la data de 13 decembrie 
2021,  

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 380/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune includerea în domeniul 
public și darea în administrare, de către  municipalitate, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 
Municipiului Mediaș, a echipamentelor IT şi raportul de specialitate întocmit de Direcția Cultură, Învățământ, 
Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG – Compartimentul Învățământ-Sănătate  și 
Direcția Dezvoltare Urbană din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub 
nr. 21.659/13.12.2021, 
 - 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. 899, 901 şi 905/13.12.2021, 
 În conformitate cu prevederile 112 din Legea nr. 1/2011-legea educației naționale, art.867 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. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6) lit.„a”, alin. (7) lit. „a”,  art. 139, art. 
196, art. 200, art. 297 alin. (1) lit. a), art. 298-300 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1. (1)Se aprobă includerea în domeniul public al unui număr de 5876 bunuri mobile, reprezentând 
echipamente mobile IT (cu abonament la internet 24 luni si o perioada de garanție de 24 de luni), marca Alcatel 3T 
10 inch Pro Negru cu SIM si MDM, tipul „Tableta PC”, achiziționate prin LOT – 1 din cadrul Proiectului ,,Achiziție 
de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în Municipiul Mediaș, județul 
Sibiu” - cod proiect 144673, cu valoare de inventar de 3.166.693,92 lei fără TVA , conform anexei nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Destinația bunurilor identificate la art.1 este pentru desfășurarea activității didactice on-line, în vederea 
asigurării accesului elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Mediaș la 
procesul de învățare în mediul on-line.          
 (3) Termenul de predare-primire este de 10 zile de la încheierea Contractului de administrare. 
   Art. 2. Se aprobă darea în administrare a bunurilor identificate la art. 1, pe o durată de 24 luni, cu posibilitate 
de prelungire în condițiile legii, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș, conform 
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Contractul cadru de administrare ce urmează a fi încheiat, de către  municipalitate, cu 
unitățile de  învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș  conform anexei nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4.  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. 5. Primarul municipiului Mediaş prin Direcţia Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, 
Relații Publice și Relații cu ONG – Compartimentul Învățământ-Sănătate și Direcția Dezvoltare Urbană 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 Cultură, 
Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG – Compartimentul Învățământ-
Sănătate, 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. 379/2021  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 

http://www.primariamedias.ro/

