MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina – Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind înlocuirea domnului Macaveiu Mihai Ion cu domnul
Costea Teodor Lucian în cadrul comisiilor Consiliului Local Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 61/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune înlocuirea domnului
Macaveiu Mihai Ion cu domnul Costea Teodor Lucian, în cadrul comisiilor Consiliului Local și Raportul de
specialitate întocmit de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 2.667/15.02.2022,
- 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. 129, 161 şi 186/23.02.2022.
Văzând HCL nr. 2/2022 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Macaveiu
Mihai Ion în Consiliul Local al Municipiului Mediaș, încheierea civilă nr. 55/CC pronunțată de Judecătoria Mediaș în
Cameră de Consiliu în data de 10 februarie 2022 s-a validat mandatul supleantului Costea Teodor Lucian, pentru
funcția de consilier local, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Mediaș.
În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, ale art. 124, art. 127, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 129 alin. (14) şi art. 131 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1, pct. 3 al Hotărârii nr. 303/2020 privind stabilirea si organizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Mediaş pe principalele domenii de activitate cu
modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Macaveiu Mihai Ion cu domnul Costea Teodor
Lucian consilier local.
Art. 2 Se aprobă modificarea art. 1 pct. 2 la HCL nr. 321/2020 privind desemnarea unor consilieri locali în
Comisia pentru punerea în aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale, în sensul înlocuirii
domnului Macaveiu Mihai Ion cu domnul Costea Teodor Lucian, consilier local.
Art. 3. Se aprobă modificarea art. 1 pct. 2 la HCL nr. 324/2020 privind desemnarea unor consilieri locali în
Comisia pentru punerea în aplicare a Legii nr. 15/2003 privind atribuirea terenurilor în vederea construirii locuințelor
pentru tineri, în sensul înlocuirii domnului Macaveiu Mihai Ion cu domnul Costea Teodor Lucian, consilier local.
Art. 4. Se aprobă modificarea art. 1 pct. 2 la HCL nr. 327/2020 privind desemnarea unor consilieri locali în
Comisia tehnică mixtă de specialitate pentru analizarea solicitărilor de cumpărare a imobilelor - locuințe în baza Legii
nr. 112/1995, în sensul înlocuirii domnului Macaveiu Mihai Ion cu domnul Costea Teodor Lucian, consilier local.
Art. 5. Se aprobă modificarea art. 1 și anexele nr. 1, 3 și 5 la HCL nr. 253/2021 privind desemnarea unor
consilieri locali în Consiliile de Administrare ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Mediaș, ai Comisiilor
pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și ai Comisiei pentru
prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, în sensul înlocuirii domnului Macaveiu Mihai Ion cu domnul
Costea Teodor Lucian, consilier local..
Art. 6. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Administrație Publică Locală din subordinea sa, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în
materie.
Art. 7. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Administrație
Publică Locală, Direcţiei Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG Compartimentul Învățământ - Sănătate, domnului Costea Teodor Lucian şi se aduce la cunoştinţă publică prin
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 61/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea situaţiilor financiare anuale
ale Municipiului Mediaş la data de 31.12.2021
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 62/2022 l proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea situaţiilor
financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data de 31.12.2021 şi Raportul de specialitate întocmit de
Direcţia Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub
nr. 2688/15.02.2022,
- 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. 130,162 şi 187/23.02.2022.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) şi alin. (4) 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.
200, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă bilanţul contabil la data de 31.12.2021, conform anexei nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă situaţiile financiare la data de 31.12.2021, conform anexelor nr. 2–13, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă conturile anuale de execuţie la data de 31.12.2021, conform anexelor nr. 14-29,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. 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. 5. 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 internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 62/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2022 la S.C. Piaţa Prim - Com S.A. Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 59/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 la S.C. Piaţa Prim - Com S.A. Mediaș şi Raportul de specialitate
întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Gestiune Financiara din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 2.654/15.02.2022,
- 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. 131, 163 şi 188/23.02.2022.
Văzând adresa nr. 298/07.02.2022 a SC Piața Prim - Com S.A. Mediaș înregistrată la Primăria
Municipiului Mediaș sub nr. 2.255/08.02.2022.
Având in vedere HCL 385/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2022 la SC Piața
Prim - Com SA și HCL nr. 41/2022 privind aprobarea bugetului local, a bugetului creditelor externe, 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 2022.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 - Legea societăţilor, republicată, Legii nr. 82/1991 Legea contabilităţii, republicată şi actualizată, Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, 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. ,,a”, ,,b” și ,,d”, alin. 3 lit. ,,d”, art. 139, art.
196, art. 200, art. 594 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 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 anexei nr. 6 care face 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 internet
www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 59/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2022 la S.C. Meditur S.A. Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 64/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 la S.C. Meditur S.A. Mediaș şi Raportul de specialitate
întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Gestiune Financiara din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 2824 /16.02.2022,
- 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. 132, 164 şi 189/23.02.2022.
Văzând adresa nr. 479/14.02.2022 a SC Meditur S.A. Mediaș înregistrată la Primăria Municipiului
Mediaș sub nr. 2699/15.02.2022.
Având in vedere HCL nr. 41/2022 privind aprobarea bugetului local, a bugetului creditelor externe, 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 2022,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 - Legea societăţilor, republicată, Legii nr. 82/1991 Legea contabilităţii, republicată şi actualizată, Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, 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, OMFP nr. 1802/2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare
anuale consolidate, cu modificările si 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. „a”, „b” și „d”, alin. 3 lit. „d”, art. 139, art.
196, art. 200, art. 594 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 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 internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 64/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1
Art. 1.

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcții al Aparatului
de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 60/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea
statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș şi Raportul de specialitate
întocmit de Direcţia Economică - Compartimentul Resurse Umane - Salarizare din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 2471/11.02.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 6 de pe
Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 133, 165 şi 190/23.02.2022.
Văzând HCL nr. 5/2022 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de
Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș
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 alin. (3) lit. ,,c”, art. 409 alin. (3) lit.
,,b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Începând cu data de 01.03.2022 se aprobă modificarea statului de funcții al Aparatului de
Specialitate al Primarului Municipiul Mediaș, după cum urmează:
- În cadrul Compartimentului Evidența Patrimoniu si Spații cu Alta Destinație - Serviciul
Administrare, Cadastru Topometrie din cadrul Direcției Dezvoltare Urbana, funcția publică de execuție,
vacantă, de inspector clasa I, gradul profesional superior, se transformă în inspector, clasa I, gradul
profesional asistent.
Art. 2. Începând cu data de 01.03.2022, se aprobă în mod corespunzător statul de funcții pentru
Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiul Mediaș, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3. Primarul Municipiului Mediaş prin Direcţia Economică - Compartimentul Resurse Umane Salarizare 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,
Compartimentului Resurse Umane - Salarizare, Direcției Administrație Publică Locală şi se aduce la
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 60/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina Simona

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 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 55/2022 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. 2.484/11.02.2022,
- avizul comisiei de specialitate nr. 2 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 7 de pe Ordinea de
zi, înregistrat sub nr. 166/23.02.2022.
Având în vedere Procesul - verbal al Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Mediaş nr.
2461/11.02.2022.
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, art. 868 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”, 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 la data de 01.03.2022, pe
o perioadă de 1 an, respectiv de la data 01.03.2022-01.03.2023, pentru chiriașii care îndeplinesc condițiile
pentru prelungirea contractelor de închiriere din locuințele ANL, prevăzuți în anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Chiriile aferente locuințelor se actualizează conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea
Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare.
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. 55/2022

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea si indexarea cu rata inflației pentru anul 2021 - comunicată de
Institutul Național de Statistică, a chiriilor stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare,
pentru locuinţele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Municipiul Mediaș,
proprietate a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 76/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea
actualizării si indexarea cu rata inflației pentru anul 2021 - comunicată de Institutul Național de Statistică, a
chiriilor stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare, pentru locuinţele construite prin Agenția Națională
pentru Locuințe situate în Municipiul Mediaș, proprietate a Statului Român, aflate în administrarea
Consiliului Local al Municipiului 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. 2532/14.02.2022,
- avizul comisiilor de specialitate nr. 2 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 8 de pe Ordinea
de Zi, înregistrat sub nr. 167/23.02.2022.
Având în vedere Procesul-verbal al Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Mediaş
2461/11.02.2022.
În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 152/1998 - Legea privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 962/2001 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare,
HG.nr.1071/04.10.2021-pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, art. 868 din
Legea nr. 278/2009 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”, art. 139, art. 196, art. 200, din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă actualizarea si indexarea cu rata inflației pentru anul 2021 - comunicată de Institutul
Național de Statistică, a chiriilor stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare, pentru locuinţele construite
prin Agentia Națională pentru Locuințe situate în Municipiul Mediaș, proprietate a Statului Român, aflate în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș , prevăzute in Anexa nr. 1 care face parte integranta
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, Direcţiei
Dezvoltare Urbană, beneficiarilor prin grija Direcţiei Dezvoltare Urbană, şi se aduce la cunoştinţă publică
prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman
Nr. 76/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2022, cu solicitanții care au acces la
locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii,
proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 56/2022 al proiectului de hotărâre prin care se aprobarea listei de priorități finală pe
anul 2022, cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în
vederea închirierii, proprietatea privată a Statului Român și 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. 2490/11.02.2022,
avizul comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 9 de pe Ordinea de zi,
înregistrate sub nr. 134 și 191/23.02.2022.
Având în vedere Procesul - verbal al Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Mediaş nr.
2.461/11.02.2022.
Văzând HCL nr. 377/2018 privind adoptarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea
cererilor de locuințe precum și repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Mediaș și HCL
nr. 11/2022 privind aprobarea listei preliminare de priorități pe anul 2022, a solicitanților, rezultată în urma
departajării, care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe destinate
închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.
În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) 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, ale Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,
cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 114/1996 privind locuințele, 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 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.
200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1) Se aprobă Lista de priorități finală pe anul 2022 a solicitanților care au acces la locuințele pentru
tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii, proprietatea privată a Statului Român și
aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Afișarea listei prevăzută la alin. (1) va fi făcută, după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei Municipiului
Mediaș și pe site-ul autorității publice locale www.primariamedias.ro.
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, Direcţiei Dezvoltare
Urbană, beneficiarilor prin grija Direcţiei Dezvoltare Urbană, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia
pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş-Gheorghe Roman
Nr. 56/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea subapartamentului
nr. 2/2 (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ
în Municipiul Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr. 24 subap. 2/2

Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 75/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune neexercitarea

dreptului de preemțiune la cumpărarea subapartamentului nr. 2/2 (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat
administrativ în Municipiul Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr. 24 subap. 2/2 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.
1.404/08.02.2022,

- 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. 135 și 192/23.02.2022.
Văzând adresa domnului Matei Gheorghe mandatar al d-nei Rîmbulea Livia (fostă Dragan) înregistrată la
Primăria municipiului Mediaș sub nr. 1.404/26.01.2022 și adresa Ministerului Culturii - Direcția Județeană
pentru Cultură Sibiu nr. 6123/02.09.2021.
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (4), art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice.
În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă renunțarea la exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Mediaș prin
Consiliul Local Mediaș la cumpărarea subapartamentului nr. 2/2 (construcție + cotă teren aferent) din
imobilul situat în Municipiul Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr. 24, identificat în cartea funciară după cum
urmează:
- CF Mediaș nr. 109269-C1-U2 (CF vechi nr. 8371 ind) sub nr. cadastral 109269-C1-U2 compus din:
2 camere, bucătărie, baie, cu cote părți comune de 5,2% din întreg teren clădit și neclădit în suprafață de 684
mp. (înscris în CF Mediaș nr. 109269, CF vechi nr. 335, nr. topografic/cadastral top: 510/1), zidurile
despărțitoare, fundația, acoperiș, instalațiile electrice, racorduri de gaz, apă, canalizare și WC, aflat în
proprietatea d-nei Drăgan Livia, proprietara construcției si Statul Român, proprietarul terenului.
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 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, beneficiarului prin grija
Direcţiei Dezvoltare Urbană şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet
www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş-Gheorghe Roman
Nr. 75/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind închirierea directă a spațiului situat administrativ în
Mediaş str. Unirii nr. 20 ap. 1, în favoarea Partidului Național
Țărănesc Creștin Democrat - Organizația Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 74/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune închirierea directă a spațiului
situat administrativ în Mediaş str. Unirii nr.20 ap.1, în favoarea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat Organizația 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. 1361/ 14.02.2022
- 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. 136 și 193/23.02.2022.
Văzând adresa Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat - Organizația Mediaș înregistrată la Primăria
Municipiului Mediaș nr. 1361/26.01.2022.
În conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice si a
campaniilor electorale cu modificările si completările ulterioare.
În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată şi actualizată, În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. „c” și alin. 6 lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1) Închirierea fără licitație publică în favoarea Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat Organizația Mediaș a spaţiului situat administrativ în Mediaş str. Unirii nr. 20 ap. 1, aflat în domeniul privat al
Municipiului Mediaș, conform planului de situație, anexă care face parte din prezenta hotărâre.
(2) Spațiul situat administrativ în Mediaş str. Unirii nr. 20 ap. 1, are o suprafață utilă totală de 111,07 mp, fiind
compus din 4 încăperi în suprafață utilă totală de 98,72 mp și dependințe în suprafață utilă totală de 12,35 mp,
identificat în CF nr. 107880-C1-U1 Mediaș nr. top 1088/I și cote indivize de 40,40% din teren clădit și neclădit de
612 mp (respectiv teren în suprafață de 247,25 mp) identificat în CF nr. 107880 Mediaș nr. top 1088.
(3) Valoarea de inventar a spațiului este de 140.673,00 lei, iar a terenului aferent este de 95.355,00 lei.
Art. 2. Destinația spațiului identificat la art. 1, are profil specific de activitate ”sediu partid”.
Art. 3. Durata închirierii spațiului identificat la punctul 1, este începând cu data de 01.03.2022 până la data de
31.12.2024, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile legii.
Art. 4. Chiria pentru anul 2022 este de 3,62 lei/mp/lună (zona I, Municipiul Mediaș pentru profil specific de
activitate ”sediu partid”), conform HCL Mediaș nr.125/2021 ”privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale
municipiului Mediaş pe anul 2022” cu modificările și completările ulterioare. Chiria pentru anii următori se stabilește
prin Hotărâre de Consiliul Local Mediaș.
Art. 5. 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. 6. Secretarul 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, PNTCD - Filiala Mediaș, prin grija Direcţiei Dezvoltare
Urbană şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman
Nr. 74/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal Mediaș
asupra unui spațiu din cadrul imobilului situat în Mediaș str. Cloșca nr. 2 - Policlinca
și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 86/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune revocarea
dreptului de administrare al Spitalului Municipal Mediaș asupra unui spațiu din cadrul imobilului situat în
Mediaș str. Cloșca nr. 2 - Policlinca și trecerea acestuia din domeniul public 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. 3108/21.02.2022,
- avizul comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 12 de pe
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 137 și 194/23.02.2022.
Văzând contractul de administrare nr. 56/2008 încheiat între Municipiului. Mediaş și spitalul
Municipal Mediaş.
În conformitate cu prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privid 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”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 301, art.
361 din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal Mediaș asupra spațiului
(ap.47) din cadrul imobilului situat în Mediaș str. Cloșca nr. 2 - Policlinca Municipală Mediaș, la demisol,
compus din 3 magazii cu suprafața utilă de 72,72 mp, identificat în CF nr. 100095-C1-U47 Mediaș nr.
cadastral 100095-C1-U47, cu cote părți comune de 1162829/142800000 din alte spații comune, casa scării,
holuri, terasă și respectiv teren aferent în cotă de 1162829/142800000 din suprafață de 2411 mp identificat
în CF nr.100095 Mediaș nr. cadastral 100095.
Art. 2. Se aprobă modificarea contractului de administrare nr. 56/2008, modificat şi completat prin
acte aditionale, încheiat între Municipiul Mediaş şi Spitalul Municipal Mediaş, conform celor precizate la
art. 1.
Art. 3. Se aprobă radierea dreptului de administrare al Spitalului Municipal Mediaș înscris în CF nr.
100095-C1-U47 Mediaș nr. cadastral 100095-C1-U47, prin încheierea nr. 33682/07.12.2021, respectiv în CF
nr. 100095 Mediaș nr. cad 100095, prin încheierea nr. 18657/ 28.09.2018.
Art. 4. Se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș, a spațiului
(ap.47) din cadrul imobilului situat în Mediaș str. Cloșca nr.2 - Policlinca Municipală Mediaș, la demisol,
compus din 3 magazii cu suprafața utilă de 72,72 mp, identificat în CF nr. 100095-C1-U47 Mediaș nr.
cadastral 100095-C1-U47, cu cote părți comune de 1162829/142800000 din alte spații comune, casa scării,
holuri, terasă și respectiv teren aferent în cotă de 1162829/142800000 din suprafață de 2411 mp, identificat
în CF nr.100095 Mediaș, nr. cadastral 100095.
Art. 5. 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 legilației în vigoare.

Art. 6. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Mediaș aprobat prin HCL
Mediaș nr. 157/2001 ”privind aprobarea listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al
municipiului Mediaș” se va actualiza în mod corespunzător, conform legilației în vigoare.
Art. 7. 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. 8.Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Spitalului Municipal Medias, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu,
Direcţiei Economice, Direcţiei Dezvoltare Urbană, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia
pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman
Nr. 86/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1
Nr. 72/2022 PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic
General și a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 87/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune prelungirea
termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al
Municipiului Mediaș şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Dezvoltare Urbană - Compartiment
Urbanism din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 3189/
22.02.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 13 de pe
Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. 138 195 şi 23.02.2022.
Văzând HCL nr. 53/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local
de Urbanism al Municipiului Mediaș, P.V. nr 698/13.01.2022 al Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului și Urbanism, Raportul de specialitate nr. 2.368 / 09.02.2022 întocmit de Arhitectul Șef al
Municipiului Mediaș și Avizul M.D.L.P.A. nr.17850/21.02.2022,
În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1), art. 46, art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, art. 28, art. 30 alin. (1) din Ordinul nr. 233/2016
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, 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. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a
Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Mediaș, până la intrarea în vigoare a noului Plan
Urbanistic General, dar nu mai mult de 10 ani de la data depășirii termenului de valabilitate.
Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană - Compartiment Urbanism
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, Direcţiei
Dezvoltare Urbană - Compartiment Urbanism, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe
pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 87/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea bugetului local, a bugetului creditelor externe, a
bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice
finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții şi a
programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 88/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea și
completarea bugetului local, a bugetului creditelor externe, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și
bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei
obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe
anul 2022 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Gestiune Financiara din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 3.044/21.02.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 14 de pe
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 139, 170 şi 168/23.02.2022.
Văzând adresele nr. SBG_DEX_3387/17.02.2022 și nr.SBG_DEX_2844/11.02.2020 primite de la
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu și adresa 6.453/15.02.2022 primita de la Direcția de
Sănătate Publică a Județului Sibiu.
Având in vedere HCL nr. 41/2022 privind aprobarea bugetului local, a bugetului creditelor externe, 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 2022.
În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „c”, 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 modificarea și majorarea veniturilor și cheltuielilor bugetului local pe anul 2022,
cu suma de 4.262,50 mii lei, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexelor I și II,
care fac parte integrantă din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă modificarea vărsămintelor secțiunii de funcționare pentru finanțarea secțiunii de
dezvoltare a bugetului local care vor fi în sumă de 13.917,91 mii lei.
Art. 3. Se aprobă modificarea și diminuarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2022 pentru
Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Mediaș, cu suma de 18,50 mii lei, conform anexei nr. VIII, care face
parte integrantă din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Direcției de Asistenţă
Socială Mediaş prin transferul bugetului de la Subcap. 68.02.11 Creșe la Subcap. 65.02.13 Învățământ
antepreșcolar, conform anexei nr. IX, care fac parte integrantă din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre
Art. 5. Se aprobă modificarea și majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 la Cap.
65.02 Învățământ, cu suma de 4.281,00 mii lei, conform anexei nr. X, care face parte integrantă din anexa
nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aproba înlocuirea Anexelor I, II, VIII, IX și X la HCL nr. 41/2022, modificate și completate
conform prevederilor art. 1-5, cu anexele având același număr, conform Anexei nr. 1 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. 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.,
va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele
normative în materie.
Art. 8. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcției
Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG , UAMS, Directiei
de Asistenta Sociala Medias şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet
www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 88/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina – Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Direcției de Asistență Socială Mediaș a imobilului
situat în Mediaş, str. Cuza Vodă, nr. 2, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaş
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 78/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune darea în
administrare Direcției de Asistență Socială Mediaș a imobilului situat în Mediaş, str. Cuza Vodă, nr. 2, aflat
în domeniul privat al Municipiului 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. 2459/15.02.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 15 de pe
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 140 şi 197/23.02.2022.
Văzând adresa Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş cu nr. 837/10.02.2022, înregistrată la Primăria
Municipiului Mediaş sub nr. 2459/10.02.2022 prin care se solicită darea în administrare a imobilului situat
în Mediaș str. Cuza Vodă nr. 2, în vederea amenajării unui Centru de zi pentru copii.
În conformitate cu prevederile art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat.
În temeiul prevederilor Legii 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, art. 196, alin.1 lit. a
art. 200, art. 297 alin. (1) lit. „a”, art. art. 298-301 şi art. 362 alin.1 şi alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1) Se aprobă darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Mediaș, a imobilului situat
în Mediaș str. Cuza Vodă nr. 2, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș, în vederea implementării
proiectului ”ACCES - Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale”, cod SMIS
2014+1152245, cod apel: POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și nonromă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu
populație aparținând minorități romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul
mecanismului de DLRC, în vederea amenajării unui ”Centru de zi pentru copii”, identificat în CF nr.
116051 Mediaș nr. cadastral 116051după cum urmează:
- Construcția C1, nr. cadastral 116051-C1, cu suprafața construită la sol de 259 mp, suprafață
construită desfășurată de 487 mp, compusă din: demisol: 4 camere, bucătărie, spațiu tehnic, 4 băi, 3 holuri,
casa scării, 2 scări acces, parter: 4 camere, bucătărie, 3 băi, 2 holuri,
- Construcția C2, nr. cadastral 116051-C2, cu suprafața construită la sol de 30 mp, suprafață
construită desfășurată de 30 mp, anexă compusă din: subsol: 2 pivnițe,
- Construcția C3, nr. cadastral 116051-C3, cu suprafața construită la sol de 11 mp, suprafață
construită desfășurată de 11 mp, anexă compusă din: parter: magazie,
- Teren aferent în suprafață de 890 mp, nr. cadastral 116051, intravilan, cu categoria de folosință
curți-construcții.

(2) Valoarea de inventar a construcțiilor este: construcția C1 (nr. cadastral 116051-C1) cu valoarea
de inventar 786.305,33 lei, construcția C2 (nr. cadastral 116051-C2) cu valoarea de inventar 48.437,70 lei,
construcția C3 (nr. cadastral 116051-C3) cu valoarea de inventar 17.757,99 lei. Valoare de inventar a
terenului aferent imobilului (nr. cadastral 116051) este: 120.150,00 lei.
Art. 2. Contractul de administrare va fi încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență
Socială Mediaș, începând cu data de 01.03.2022, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire în
condițiile legii.
Art. 3. Destinaţia imobilului identificat la art. 1, este de „Centru de zi pentru copii”.
Art. 4. Termenul de predare - primire a imobilului identificat la art. 1, se va face pe bază de proces
verbal încheiat în termen de 30 de zile de la data de 01.03.2022.
Art. 5. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană și Direcția de Socială Mediaș
din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea
dispoziţiilor din actele normative în materie.
Art. 6. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei
Dezvoltare Urbană, Direcției de Asistență Socială, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia
pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş-Gheorghe Roman
Nr. 78/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a
unui obiectiv de investiție finalizat, de natura bunurilor mobile
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 79/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune includerea în
domeniul public al Municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție finalizat, de natura bunurilor mobile 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. 937/14.02.2022,
- avizul comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 16 de pe
Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 141 și 198/23.02.2022.
Văzând adresa nr. 937/18.01.2022 Direcției Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism
Relații Publice și Relația cu ONG prin care se comunică finalizarea obiectivului de investiție ”Centrală
termică murală și echipamente anexe la Sala Traube, Mediaș”, și se înaintează procesul verbal de recepție a
produselor nr. 21357/ 09.12.2021.
În conformitate cu prevederile Legii 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. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art.
286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a obiectivului de investiție
”Centrală termică murală și echipamente anexe la Sala Traube, Mediaș”, conform procesului verbal de
recepție a produselor nr. 21357/ 09.12.2021 cu valoarea de 37.530,22 lei (cu TVA), respectiv a bunului
înscris în anexa care face integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se încredințează Direcției Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism Relații
Publice și Relația cu ONG, bunul înscris în anexa la prezenta hotărâre, preluându-l în gestiune, în vederea
desfășurării în bune condiții a activităților specifice acesteia, începând cu data de 01.03.2022.
(2) Predarea-primirea bunului înscris în anexă, se va face pe bază de proces verbal încheiat în termen
de 10 de zile de la data de 01.03.2022.
Art. 3. 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. 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, Direcției Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism Relații
Publice și Relația cu ONG, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Dezvoltare
Urbană, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet
www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş-Gheorghe Roman
Nr. 79/2022 PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții
finalizate, realizate asupra unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului
Mediaș, având destinația de „unitate de învățământ”, de natura bunurilor mobile
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 80/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune includerea în domeniul public
al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, realizate asupra unor imobile aparținând domeniului
public al Municipiului Mediaș, având destinația de „unitate de învățământ”, de natura bunurilor mobile 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. 939/14.02.2022,
- avizul comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 17 de pe Ordinea de zi,
înregistrate sub nr. 142 și 199/23.02.2022.
Văzând adresele nr. 939 si 938/18.01.2022 ale Direcției Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism
Relații Publice și Relația cu ONG prin care se comunică finalizarea obiectivelor de investiție ”Centrală termică la
Grădinița cu program prelungit „Bucuria Copiilor" și „Centrală termică la Grădinița cu program prelungit
"Pinocchio", și se înaintează Procesul verbal de recepție a produselor nr. 21361/ 09.12.2021 și Procesul verbal de
recepție a produselor nr. 21359/09.12.2021.
În conformitate cu prevederile Legii 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. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art.
290 din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a obiectivelor de investiții:
a) ”Centrală termică la Grădinița cu program prelungit „Bucuria Copiilor”, Mediaș”, cu Procesul verbal de
recepție a produselor nr. 21361/ 09.12.2021 cu valoarea de 159.341,00 lei (cu TVA),
b) ”Centrală termică la Grădinița cu program prelungit „Pinocchio”, Mediaș”, cu Procesul verbal de recepție a
produselor nr. 21359/09.12.2021 cu valoarea de 159.341,00 lei (cu TVA), respectiv a bunurilor înscrise în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Completarea contractului de administrare nr. 55/2017 încheiat între Municipiul Mediaș și Grădinița cu
program prelungit „Bucuria Copiilor” Mediaș, cu bunul înscris la poziția nr. 1 din anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3. Completarea contractului de administrare nr. 51/2017 încheiat între Municipiul Mediaș și Grădinița cu
program prelungit "Pinocchio" Mediaș, cu bunul înscris la poziția nr. 2 din anexa 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 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. 6. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Direcției Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism Relații Publice și
Relația cu ONG, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Dezvoltare Urbană, şi se aduce
la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş-Gheorghe Roman
Nr. 80/2022 PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina – Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind radierea dreptului de administrare a
Consiliului Local Mediaș înscris în CF nr. 106424 Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 82/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune radierea dreptului de
administrare a Consiliului Local Mediaș înscris în CF nr. 106424 Mediaș şi Raportul de specialitate întocmit
de Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 2838/17.02.2022,
- 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. 143, 171 şi 200/23.02.2022.
Văzând adresa Consiliului Județean Sibiu înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș nr. 2838/2022
si Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 314/2020 privind trecerea imobilului teren situat în Mediaș Aleea
Comandor Dimitrie Moraru nr. 13 în suprafață de 3840 mp identificat în CF nr. 106424 Mediaș nr. cadastral
106424 din domeniul public al Municipiului Mediaș în domeniul public al județului Sibiu.
În baza prevederilor art. 869 NCC.
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” şi art. 200,
art. 301 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă radierea dreptului de administrare a Consiliului Local Mediaș asupra imobilului teren, situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 13, în suprafață de 3.840 mp, din CF nr.106424
Mediaș nr. cadastral 106424, înscris prin încheierea nr. 15079/ 12.11.2007.
Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcția 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, Consiliului Județean Sibiu
şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 82/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina – Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 401/17.12.2018 ,,privind
aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a
parcărilor la domiciliu aflate pe domeniul public al Municipiului Mediaș”, modificată și completată
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 83/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune completarea
anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 401/17.12.2018 ,,privind aprobarea caietului de
sarcini și a documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate
pe domeniul public al Municipiului Mediaș”, modificată și completată şi raportul de specialitate întocmit de
Direcția Dezvoltare Urbană din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş
înregistrat sub nr. 2897/17.02.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 19 de pe
Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 144 şi 201/23.02.2022.
Văzând Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 401/17.12.2018 ,,privind aprobarea caietului de
sarcini și a documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate
pe domeniul public al Municipiului Mediaș”, modificată și completată.
În conformitate cu prevederile Legii 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”, alin. (6) lit. a) art. 139, art. 196 alin. (1),
lit. „a” art. 200 si art. 361 alin. (2) si (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr.
401/17.12.2018 ,,privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru închirierea
prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate pe domeniul public al Municipiului. Mediaș”, modificată
și completată, după cum urmează:
- Nr. crt. 17 - Str. Vlădeasa, 61 locuri parcări la domiciliu.
Art. 2. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 401/17.12.2018 ,,privind aprobarea
caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a parcărilor la
domiciliu aflate pe domeniul public al Municipiului Mediaș”, modificată și completată conform prevederilor
art. 1, se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. 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. 4. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei
Dezvoltare Urbană şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet
www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr.83/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru
consumurile colective al persoanelor instituționalizate din cadrul
Unității de Asistență Medico - Socială Mediaș pentru anul 2022
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 52/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune stabilirea nivelului
alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective al persoanelor instituționalizate din cadrul Unității de
Asistență Medico - Socială Mediaș pentru anul 2022 şi Raportul de specialitate întocmit de Unitatea de

Asistență Medico - Socială Mediaș, vizat de către Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 288/08.02.2022,

- 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. 145, 172 şi 202/23.02.2022.
În conformitate cu prevederile art. 3 din HG nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al
alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice și private de asistență socială
destinate persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice.
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” și „d”, alin. 4 lit. „a”, alin. (7) lit. „b”,
art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă pentru anul 2022 nivelul alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective al
persoanelor instituționalizate din cadrul Unității de Asistență Medico - Socială Mediaș la suma de 22
lei/zi/persoană/3 mese.
Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş, prin Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Mediaş 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, Unităţii de
Asistenţă Medico - Socială, Direcţiei de Asistenţă Socială şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea
acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 52/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Acordului de asociere între
Municipiului Mediaş prin D.A.S. cu Asociația De la Noi pentru
Noi Ambulanța Sibiu și Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 73/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea
modificării Acordului de asociere între Municipiului Mediaş prin D.A.S. cu Asociația De la Noi pentru Noi
Ambulanța Sibiu și Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia de
Asistență Socială Direcția și Dezvoltare Urbană din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 901/15.02.2022,
- 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. 146, 173 şi 20/23.02.2022.
Văzând adresa nr. 243 din 18.01.2022 Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu și Asociația De la Noi
pentru Noi Ambulanța Sibiu.
Având în vedere HCL nr. 208/2020 privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Ministerului
Sănătății prin Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu asupra imobilului cu teren aferent situat în Mediaș
Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 15c și darea în folosință gratuită a unui teren situat în Mediaș Aleea
Comandor Dimitrie Moraru nr. 2-4 si HCL nr. 155/2021 privind aprobarea Acordului de asociere între
municipiului Mediaş prin D.A.S. cu Asociația De la Noi pentru Noi Ambulanța Sibiu și Serviciul de
Ambulanță Județean Sibiu.
În conformitate cu prevederile art. 88 şi art. 112 alin (3) lit. „q” din Legea nr. 292/2011 - Legea
asistenței sociale, actualizată, Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată.
În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 92 alin. (1) și alin. (2) lit. „a”, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.
„d”, alin. (7) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă suplimentarea cofinanțării obiectivului de investiții “Construcție metalică ușoară
pentru adăpostirea mașinilor de ambulanță” cu suma de 100.000 lei și modificarea Acordului de asociere nr.
2246/02.06.2021 încheiat între Asociația De la noi pentru noi Ambulanța Sibiu, Serviciul de Ambulanță
Județean Sibiu și Municipiul Mediaş prin Direcția de asistență socială, prin încheierea unui Act adițional.
Art. 2. Se mandatează primarul Municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman și directorul
executiv al Direcției de Asistență Socială să semneze în numele și pentru Municipiul Mediaș Actul adițional
la Acordul de asociere nr. 2246/02.06.2021.
Art. 3. 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. 4. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcției Economice, Direcției de
Asistență Socială, Asociaţiei De la noi pentru noi Ambulanța Sibiu, Serviciului de Ambulanță Județean
Sibiu şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet
www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 73/2022 PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
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 2022
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 63/2022 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 2022 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. 901/15.02.2022,
- 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. 147, 174 şi 204/23.02.2022.
Văzând PV nr. 5633/09.12.2021 al comisiei de evaluare si selecționare a asociațiilor și fundațiilor în
vederea acordării unor subvenții conform Legii nr. 34/1998.
Având în vedere HCL nr. 241/2021 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea
fundaţiilor şi asociaţiilor din bugetul local în anul 2022, HCL nr. 379/2021 privind aprobarea încheierii
convențiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Mediaș prin
D.A.S. și Asociaţia Română pentru Persoane cu Handicap Mintal, filiala Mediaş, Asociația Sf. Mihail
Mărturisitorul, Asociația Caritas Mitropolitan Greco - Catolic Blaj - Centrul de Recuperare Neuromotorie
Pruncul Isus Mediaș și Asociația „Love & Light Romania” pentru anul 2022, HCL nr. 41/2022 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 2022.
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 juridică, 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.
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 2022.

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 2022.
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 2022.
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 Mărturisitorul 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 internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 63/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență
socială în anul 2022, 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 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 67/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea încheierii
convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2022, 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. 902/15.02.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 23 de pe Ordinea
de zi, înregistrat sub nr. 148, 175 şi 205/23.2022.
Având în vedere HCL nr. 379/2021 privind aprobarea încheierii convențiilor provizorii pentru acordarea de
servicii de asistență socială între Consiliul Local Mediaș prin D.A.S. și Asociaţia Română pentru Persoane cu
Handicap Mintal, filiala Mediaş, Asociația Sf. Mihail Mărturisitorul, Asociația Caritas Mitropolitan Greco - Catolic
Blaj - Centrul de Recuperare Neuromotorie Pruncul Isus Mediaș și Asociația „Love & Light Romania” pentru anul
2022 și HCL nr. 41/2022 privind aprobarea bugetului local, a bugetului creditelor externe, 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
2022.
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
2022, 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
2022, 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
2022, 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
Mărturisitorul 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 internet
www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 672022 PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea de suport şi sprijin material sub forma de alimente de
bază persoanelor defavorizate, cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 84/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune acordarea de
suport şi sprijin material sub forma de alimente de bază persoanelor defavorizate, cu domiciliul în Mediaş şi
sat aparţinător Ighişu Nou 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. 721 /08.02.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 24 de pe
Ordinea de zi, înregistrat sub nr. 149, 176 și 206/23.03.2022.
În conformitate cu prevederile Legii nr.116/2002, privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale, art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea
implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD, O.G. nr. 68/2003
privind serviciile sociale art. 11, 12, 23 şi Legea nr. 292/2011 legea asistentei sociale Capitolul IV secțiunea
4-a art. 93, 94 cu modificările ulterioare.
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”, alin. (7) lit. „b”, art. 139, art.
196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă acordarea de suport şi sprijin material sub forma de alimente de bază persoanelor
defavorizate, cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou, în valoare de 100 lei pachetul, acordat de
2 ori pe an în preajma sărbătorilor religioase.
Art. 2. Încadrarea în categoria persoanelor defavorizate se stabileşte de către Direcția de asistență
socială, în baza anchetelor sociale întocmite, iar lista familiilor şi a persoanelor beneficiare va fi aprobată de
către Primarul Municipiului Mediaş, prin dispoziție.
Art. 3. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcția de Asistenţă Socială 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 de
Asistenţă Socială, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet
www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 84/2022
PMS Cod:FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea serviciului social „Centru de zi pentru copii” în cadrul
Centrului Comunitar medico - social din structura Direcţiei de Asistență Socială
Mediaş şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acestuia
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 69/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune înfiinţarea
serviciului social „Centru de zi pentru copii” în cadrul Centrului Comunitar medico - social din structura
Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acestuia
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.
1.751/09.02.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 25 de pe
Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. 150, 177 și 207/23.03.2022.
Având în vedere contractul de finanţare nr. POCU/717/5/1/152245 din data de 06.12.2021 încheiat
între Ministerul Investiților și Proiectelor Europene şi liderul parteriatului dintre Romactiv Business
Consulting SRL, Lider de proiect (Partener 1), Direcția de Asistență Socială Mediaș (Partener 2), Școala
Gimnazială nr. 7 Mediaș (Partener 3) și Asociația Phoenix Speranța (Partener 4), aprobat prin H.C.L.
Mediaş nr. 331/18.11.2021, pentru acordarea finanţării nerambursabile de către AM POCU în vederea
implementării proiectului ACCES - Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale, Cod
SMIS 2014 + 152245, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5
“Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1.
Văzând HCL nr. 378/21.12.2021 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al
Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, începând cu data de 01.01.2022.
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) lit.) din Anexa 2 la HG nr. 797/2017 privind aprobarea
regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii de
personal.
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” şi „e”, alin. (7) lit. „b”, art.
139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă înfiinţarea serviciului social „Centru de zi pentru copii” în cadrul Centrului
Comunitar medico - social din structura Direcţiei de Asistență Socială Mediaş.
Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului social „Centru de zi
pentru copii” prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. 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. 4. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei de
Asistenţă Socială, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet
www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 69/2022
PMS Cod:FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea HCL nr. 22 din 2022 privind
premierea persoanelor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător
Ighişu Nou care vor împlini vârsta de 100 de ani în cursul anului 2022
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 68/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea și
completarea HCL nr. 22 din 2022 privind premierea persoanelor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător
Ighişu Nou care vor împlini vârsta de 100 de ani în cursul anului 2022 şi Raportul de specialitate întocmit de
Direcţia de Asistență Socială Mediaș, vizat de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 731/08.02.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 26 de pe
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 151, 178 și 208/23.02.2022.
În conformitate cu prevederile art. 11, art. 12 și art. 23 din OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale,
art.2, art.4 ale Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, art. 23, art. 24, art. 25, art.
26 şi art. 27 ale Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, art. 93, art. 94
din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale.
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” şi alin. (7) lit. „b”, art. 139,
art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se modifică şi se completează alin. (1) al art. 1 din HCL nr. 22 din 2022 privind premierea
persoanelor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor împlini vârsta de 100 de ani în
cursul anului 2022, care va avea următorul conţinut:
„Art. 1. (1) Se aprobă acordarea unor premii în cuantum de 2.000 lei/persoană, persoanelor cu
domiciliul în Municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișul Nou, care au împlinit vârsta de 100 de ani în anul
2021 precum și celor care vor împlini 100 de ani în cursul anului 2022.”
Art. 2. Celelalte prevederi ale art.1 din HCL nr. 22 din 2022 privind premierea persoanelor cu
domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor împlini vârsta de 100 de ani în cursul anului
2022rămân neschimbate.
Art. 3. 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. 4. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Administraţie Publică
Locală, Direcţiei de Asistenţă Socială, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea
acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 68/2022PMS
Cod:FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Municipiului Mediaş prin D.A.S. cu Asociația
Prompt Martenity & Critical Care Mediaș și Spitalul Municipal Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 85/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea asocierii
Municipiului Mediaș prin Direcția de asistență socială cu Asociația Prompt Martenity & Critical Care
Mediaș şi Spitalul Municipal Mediaș 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. 775/09.02.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 27 de pe
Ordinea de zi, înregistrat sub nr. 152, 179 și 209/23.02.2022.
Având în vedere proiectul BINE AI VENIT PE LUME derulat de Asociația Prompt Martenity &
Critical Care Mediaș şi de Fundația VODAFONE România conform contract nr. 77 din 22.10.2021, care are
ca scop „Îmbunătățirea asistenței medicale acordate nou-născutului cu risc, tratat în compartimentul
neonatologie din cadrul Spitalului Municipal Mediaș prin dotarea cu echipamentele necesare pentru
asigurarea reanimării corecte la naștere a nou născutului, stabilizarea, îngrijirea și transferul în siguranță spre
unitatea de competență și pregătirea adecvată a personalului secției și compartimentului în materia
reanimării neonatale.
În conformitate cu prevederile art. 88 şi art. 112 alin 3 lit. „q” din Legea 292/2011 a asistenţei sociale
și Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
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”, alin. 9 lit. „a” din OUG nr.
57/2019 - Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Mediaș prin Direcția de asistență socială cu Asociația
Prompt Martenity & Critical Care Mediaș şi Spitalul Municipal Mediaș, conform Acordului de asociere din
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă participarea Municipiului Mediaş prin D.A.S. Mediaş, cu suma de 25.000 lei, din
bugetul local, în vederea realizării proiectului BINE AI VENIT PE LUME.
Art. 3. 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. 4. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei de
Asistenţă Socială, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet
www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 85/2022
PMS Cod:FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor
tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi
Marin Ciortea și Virgil Popovici” - Rețele apă - canal
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 58/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea
actualizării proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici” - Rețele apă - canal şi Raportul de specialitate întocmit
de Direcția Tehnică - Serviciul de Investiții din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului
Mediaș înregistrat sub nr. 2519/11.02.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 28 de pe
Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 153 şi 210/23.02.2022.
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 actualizarea proiectului la faza D.A.L.I, întocmit de către SC NV CONSTRUCT
SRL, și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și
Virgil Popovici” - Rețele de apă canal, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac 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. 58/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea profitului rezonabil pentru Contractul de delegare
a gestiunii serviciului de transport public local cu nr. 1810/01.02.2019
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 57/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune actualizarea
profitului rezonabil pentru Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local cu nr.
1810/01.02.2019 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 2560/14.02.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 29 de pe
Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 154 şi 211/23.02.2022.
Văzând adresa nr. 323/28.01.2022 a SC Meditur SA, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș
sub nr. 1730/31.01.2022 și Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local cu nr.
1810/01.02.2019,
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (3) lit. „a”, art. 9 alin. (1) lit. „c” și
„d”, art. 44 alin. (2) lit. „a” și alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
actualizată, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, actualizată,
În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă actualizarea nivelului profitului rezonabil la 4 % aferent anului 2022 prevăzut în
contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local cu nr. 1810/01.02.2019.
Art. 2. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local nr. 1810/01.02.2019, în sensul celor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Tehnică și SC Meditur SA 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
Tehnice, SC Meditur SA, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet
www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş-Gheorghe Roman
Nr. 57/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina – Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „MEDIAS – ZONĂ METROPOLITANĂ”
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 70/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune constituirea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „MEDIAŞ - ZONĂ METROPOLITANĂ” şi Raportul de
specialitate întocmit de Direcţia Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 2748/16.02.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 30 de pe
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 155, 180 şi 212/23.02.2022.
Văzând HCL nr. 276/2021 privind asocierea Municipiului Mediaş prin Consiliul Local Mediaş cu
unităţi administrativ teritoriale oraşul Agnita, oraşul Dumbrăveni, oraşul Copşa Mică, comuna Alma,
comuna Aţel, comuna Bârghiş, comuna Biertan, comuna Blăjel, comuna Brateiu, comuna Dârlos, comuna
Hoghilag, comuna Micăsasa, comuna Moşna, comuna Şeica Mică, comuna Târnava şi comuna Valea Viilor
în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară - „Mediaș - Zonă Metropolitană”.
În conformitate cu prevederile potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului național - Secţiunea a - IV - Rețeaua de localități, ale art. 5, art. 6 din OG
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 89 art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „e” şi alin. (9) lit. „c” şi
art. 139, art. 196, art. 200, art. 349-353 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „MEDIAŞ - ZONĂ
METROPOLITANĂ”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică.
Art. 2. Se aprobă Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „MEDIAŞ - ZONĂ
METROPOLITANĂ”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. (1) Se aprobă darea în folosință gratuită, începând cu data de 01.03.2022, a spațiului - camera
5, etajul 2 - în suprafață de 30,48 mp, din imobilul identificat în CF nr. 105790 - C1 - U1 Mediaş, nr.
cad:105790 - C1 - U1 construcţie cu cotă părţi de 94 % din teren clădit şi neclădit în suprafaţă totală de 2661
mp înscris în CF 105790 Mediaş situat în Municipiul Mediaș str. P-ţa Corneliu Coposu nr. 3, pentru o
perioadă de cinci ani, cu posibilitate de prelungire în condițiile legii.
(2) Se aprobă contractul de comodat ce se va încheia între Municipiul Mediaș și Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „MEDIAŞ - ZONĂ METROPOLITANĂ”, conform anexei nr.2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „MEDIAŞ - ZONĂ METROPOLITANĂ”, va
avea sediul în imobilul situat în Municipiul Mediaș str. P-ţa Corneliu Coposu nr. 3, jud. Sibiu, sediul
Primăriei Municipiul Mediaş, identificat în CF nr. 105790 - C1 - U1 Mediaş, nr. cad:105790 - C1 - U1, aflat
în proprietatea Municipiului Mediaș.
(2) Se stabilește participarea Municipiului Mediaș la patrimoniul inițial cu o contribuție în numerar
în valoare de 1.000 lei.
(3) Se aprobă cotizaţia aferentă calităţii de membru al asociaţiei de 1 leu/locuitor/an. Numărul
locuitorilor este cel comunicat de către Institutul Naţional de Statistică la data de 01 ianuarie a anului
anterior celui pentru care se datorează cotizaţia.
Art. 5. Se împuternicește dl. Gheorghe Roman, Primar al Municipiului Mediaș, să semneze în
numele și pe seama Municipiului Mediaș Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „MEDIAŞ ZONĂ METROPOLITANĂ”.
Art. 6. Primarul Municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman este reprezentantul de drept al
Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Asociaților ADI „MEDIAŞ - ZONĂ METROPOLITANĂ”.
Art. 7. Se împuternicește dna. Stama Diana Cosmina, cetățean român, cu domiciliul în Mediaș, str.
Turda, nr. 9, bl. 20, ap. 15, jud. Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr. 760353 eliberată de SPCLEP Mediaș la
data de 07.07.2016, pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „MEDIAŞ - ZONĂ METROPOLITANĂ”.
Art. 8. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Administraţie Publică Locală din subordinea sa,
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, Direcţiei
Administraţie Publică Locală şi aducerii la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet
www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 70/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina – Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atestarea calității de administrator de condominii
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 53/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune atestarea calității
de administrator de condominii şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Administrație Publică Locală
din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1400/09.02.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 31 de pe
Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 156, 181 şi 213/23.02.2022.
Văzând adresa doamnei Precup Cristina înregistrată la Primăria Municipiului Mediaş, sub numărul
1400/26.01.2022 și documentele anexate, prin care solicită eliberarea certificatului de atestare administrator
de condominii.
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5), alin. (6) şi art. 64 alin.(10) din Legea nr. 196/2018
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu
modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulerioare.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă atestarea doamnei Precup Cristina în scopul eliberării certificatului de atestare a
calităţii de administrator de condominii valabil pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea reînnoirii acestuia.
Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Administrație Publică Locală din subordinea sa,
va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele
normative în materie.
Art. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei
Administrație Publică Locală, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet
www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş - Gheorghe Roman
Nr. 53/2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Calendarului cultural - sportiv aferent anului 2022
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 54/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea
calendarului cultural - sportiv pentru anul 2022 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. 2.391/09.02.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 32 de pe
Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 157, 182 şi 214/23.02.2022.
Văzând HCL nr. 41/2022 privind aprobarea bugetului local, a bugetului creditelor externe, 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 2022.
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 2022 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 sau le
va putea anula.
(3) Pentru desfășurarea evenimentelor din Calendar, se va putea utiliza direct, gratuit și temporar
bunurile din domeniul public și privat al municipiului Mediaș.
Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport,
Turism, Relații Publice și Relații cu ONG din subordinea sat, 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, Direcției
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. 54 /2022
PMS Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mediaș
care să facă parte din comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul
concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din
unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 65/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune desemnarea
reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mediaș care să facă parte din comisiile de evaluare a
probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile
de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș şi Raportul de specialitate întocmit de Direcția
Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG - Compartimentul
Învățământ - Sănătate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş înregistrat
sub nr. 2649/15.02.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 33 de pe
Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 158, 183 şi 215/23.02.2022.
Văzând adresa Inspectoratului Școlar Județean nr. 877/1/08.02.2022, înregistrată la Primăria
Municipiului Mediaș sub nr. 2442/10.02.2022.
În conformitate cu prevederile art. 258 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației
naționale, art. 5 alin. (4) lit „c” și alin. 8 din anexa la Ordinul Ministrului Educației nr. 4597/2021 pentru
aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de
director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, modificat si completat prin
Ordinul Ministrului Educației nr. 3026/2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile
de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021
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”, alin. (7) lit. „a”, art. 139, art. 196, art.
200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mediaș care să facă
parte din comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de
director și director adjunct din unitățile preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş prin Direcţia Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport,
Turism, Relații Publice și Relații cu ONG - Compartimentul Învățământ - Sănătate din subordinea sa, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele
normative în materie.
Art. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei
Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG - Compartimentul
Învățământ - Sănătate, Inspectoratului Școlar Județean şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea
acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 65/2022
PMS/ Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind cedarea dreptului de reproducere
a operei „Mediaș - istorie romanțată“ de George Togan
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 66/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune cedarea dreptului
de reproducere a operei „Mediaş - istorie romanțată“ de George Togan şi Raportul de specialitate întocmit de
Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG Compartimentul Învățământ - Sănătate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului
Mediaş înregistrat sub nr. 2620/14.02.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 34 de pe
Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 159, 184 şi 216/23.02.2022.
Văzând HCL 55/2003 privind aprobarea acceptării testamentului domnului Togan Gheorghe
În conformitate cu prevederile art. 51 - 58 din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si
drepturile conexe, 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. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (7) lit. „a“ și „d”, art.
139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă cedarea dreptului de reproducere si distribuire a operei “Mediaş - istorie
romanțată” de George Togan către S.C. SAMUEL MED S.R.L., conform contractului de editare, ce
constituie anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş prin Direcţia Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport,
Turism, Relații Publice și Relații cu ONG - Compartimentul Învățământ - Sănătate din subordinea sa, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele
normative în materie.
Art. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei
Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG - Compartimentul
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. 66/2022
PMS/ Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind includerea în domeniul public și darea în administrare, pe o
perioadă de 24 luni, de către municipalitate, către unitățile de învățământ
preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Mediaș, a dispozitivelor medicale
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 81/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune includerea în
domeniul public și darea în administrare, pe o perioadă de 24 luni, de către municipalitate, către unitățile de
învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Mediaș, a dispozitivelor medicale și Raportul de
specialitate întocmit de Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și
Relații cu ONG - Compartimentul Învățământ - Sănătate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 2822/16.02.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 35 de pe
Ordinea de zi, înregistrat sub nr. 160, 185 și 217/23.02.2022,
- contractul de furnizare nr. 10/01.02.2022, prin care s-a achiziționat un număr de 584 buc dispozitive
medicale, echipament automat de dezinfecție prin nebulizare și lămpi bactericide UV, pentru uz școlar,
achiziționate de către Municipiul Mediaș prin Proiectul ,,Consolidarea capacitații unităților de învățământ
din Municipiul Mediaş, județul Sibiu in vederea gestionarii situației de pandemie generata de virusul SARSCOV-2 2020”- Cod proiect 143599, în vederea asigurării unei capacitați adecvate de gestionare a crizei
sanitare.
În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, art. 867 din Legea
nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată 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. 1, alin. 2 lit. „c”, art. 297 alin. (1) lit. „a” art. 298300 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al unui număr de 584 de dispozitive medicale,
respectiv 196 buc echipament automat de dezinfecție prin nebulizare și 388 buc lămpi bactericide UV,
pentru uz școlar, achiziționate de către Municipiul Mediaș prin Proiectul ,,Consolidarea capacitații
unităților de învățământ din Municipiul Mediaş, județul Sibiu in vederea gestionarii situației de pandemie
generata de virusul SARS-COV-2 2020”- Cod proiect 143599, cu valoare de inventar de 3.052.580 lei fără
TVA , conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.Se aprobă darea în administrare, pe o durată de 24 luni, către unitățile de învățământ
preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș, a unui număr de 584 de dispozitive medicale, respectiv 196
buc echipament automat de dezinfecție prin nebulizare și 388 buc lămpi bactericide UV.
Art. 3. Echipamentele de protecție consumabile (măști faciale adulți, măști faciale copii, halate de
unică folosință și dezinfectanți), vor fi predate pe baza unui Proces Verbal de predare-primire, încheiat între
furnizor și reprezentantul unității de învățământ în prezența unui reprezentant al Primăriei Mediaș.

Art. 4. 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. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. 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.6. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia 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 dispozițiilor din actele normative în materie.
Art. 7.Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, Direcției,
Cultură, Învățământ, Sănătate,Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG şi se aduce la
cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Inițiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 81/2022
PMS Cod:FP-06-01 ver.1

