MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării mandatului de consilier local al
domnului Macaveiu Mihai Ion, în Consiliul Local al municipiului Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 16/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune constatarea
încetării mandatului de consilier local al domnului Macaveiu Mihai Ion, în Consiliul Local al Municipiului
Mediaș, referatul constatator 710/14.01.2022 și Raportul de specialitate întocmit de Aparatul Permanent de
Lucru al Consiliului Local din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş
înregistrat sub nr. 722/14.01.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 1 de pe
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 4, 35 şi 64/26.01.2022.
Văzând Ordinul Prefectului județului Sibiu cu nr. 542/02.11.2020 privind constatarea îndeplinirii
condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Mediaș și adresa domnului Macaveiu
Mihai Ion înregistrată la Primăria Mediaş sub nr. 696/13.01.2022, prin care își înaintează demisia din
funcția de consilier local din cadrul Consiliului Local Mediaș, începând cu data de 13.01.2022.
În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 și art. 204 alin. (2)
lit. „a”, alin. (6), (7) și (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se ia act de demisia consilierului local, domnul Macaveiu Mihai Ion, înregistrată la Primăria
Municipiului Mediaș sub nr. 696/13.01.2022, se constată încetarea mandatului acestuia, începând cu data
de 13.01.2022 și se declară vacant un loc de consilier local din cadrul Consiliului Local Mediaş.
Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş, prin Secretarul general al municipiului, 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, PSD,
domnului Macaveiu Mihai Ion şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de
internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman
Nr. 16/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării și garantării cu veniturile proprii a unei finanțări
rambursabile interne în vederea asigurării cofinanțării proiectelor finanțate din
fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană în valoare de 26.500.000 lei
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, jud. Sibiu, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie
2022,
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 1 alin. (5), art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
b) art. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2), precum şi art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte;
d) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. b) şi art. 155 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. d) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
f) art. 61-66 şi art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
g) art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, 9 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
h) Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Luând act de:
a) Referatul de aprobare prezentat de către Primarul Municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, în
calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr. 36/2022;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului, înregistrat cu
nr. 1040/19.01.2022;
c) viza de control financiar preventiv propriu acordată asupra acestui proiect de operaţiune;
d) 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. 5, 36 şi 65/26.01.2022.
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de
interes local, ale căror documentații tehnico - economice au fost aprobate prin:
H.C.L. Mediaș nr. 94/2020 privind aprobarea proiectului la faza Studiu de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico - economici inclusiv Descrierea sumară pentru obiectivul de investiții ˮCentru
Social Comunitar de Agrement și Sport inclusiv amenajări exterioareˮ;
• H.C.L. Mediaș nr. 337/2021 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții ˮCentru Social Comunitar de Agrement și Sport inclusiv
amenajări exterioareˮ;
• H.C.L. Mediaș nr. 95/2020 privind aprobarea proiectului la faza Studiu de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico - economici inclusiv Descrierea sumară pentru obiectivul de investiții ˮLocuințe
sociale colective inclusiv utilități și amenajări exterioareˮ;
•

• H.C.L. Mediaș nr. 330/2020 privind actualizarea proiectului la faza S.F. a descrierii sumare și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Locuințe sociale colective inclusiv utilități și
amenajări exterioareˮ;
• H.C.L. Mediaș nr. 356/2021 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții ˮLocuințe sociale colective inclusiv utilități și amenajări
exterioareˮ.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. „b”,
coroborate cu cele ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă contractarea și garantarea cu veniturile proprii a unei finanțări rambursabile interne
în vederea asigurării cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea
Europeană în valoare de 26.500.000 lei, cu o maturitate de maximum 15 ani.
Art. 2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la art.1 se face pentru asigurarea cofinanțării
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană prevăzute în anexa nr. 1
la prezenta hotărâre.
Art. 3. Din bugetul local al U.A.T. Municipiul Mediaș se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1;
b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
c) altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.
Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are
obligația să publice pe pagina de internet a U.A.T. Municipiul Mediaș următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau
completări ale acesteia;
b) valoarea împrumutului contractat, în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare a U.A.T. Municipiul Mediaș;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de
rambursare a împrumutului;
e)
dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
f)
plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul
expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.
Art. 5. Se împuternicește Primarul Municipiului Mediaș să negocieze, să stabilească și să aprobe
structura împrumutului bancar, normele procedurale pentru contractarea serviciilor de creditare bancară și
orice alte caracteristici ale finanțării bancare, în funcție de mediul economico - financiar, în concordanță cu
necesitățile specifice ale obiectivelor de investiții ce urmează a fi finanțate, să semneze în numele și pentru
Municipiul Mediaș contractul/contractele de finanțare, acordul/acordurile de garantare a finanțării
rambursabile orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte,
documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea și punerea
în executare a contractului de împrumut intern.
Art. 6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri HCL nr. 289 din 22.10.2021 privind aprobarea
contractării unui împrumut în valoare de 26.500.000 lei în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal - bugetare privind acordarea unor
împrumuturi din Trezoreria Statului, își încetează aplicabilitatea.
Art. 7. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcția Economică 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, şi se aduce la
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş - Gheorghe Roman
Nr. 36/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver. 1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș și din serviciile
publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș pentru anul 2022
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 34/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune stabilirea salariilor
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Mediaș și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Mediaș pentru anul 2022 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică Compartimentul Resurse Umane - Salarizare din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 901/18.01.2022,
- 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. 6, 37 şi 66/26.01.2022.
Văzând HCL nr. 431/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş şi din
serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Mediaş începând cu data de 01.01.2018,
modificată prin H.C.L. Mediaș nr.4/2019, HCL nr. 4/2020, HCL nr. 6/2021 și HCL nr. 200/2021 privind
modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la HCL nr. 431/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
Municipiului Mediaș și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș,
adresa nr. 98/18.01.2022 a Sindicatului Salariaților din Primăria Municipiului Mediaș.
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1), alin. (3), art. 16 alin. (2), art. 40 din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. I alin. (1) și alin. (5) din O.U.G.
nr.130/2021 privind unele masuri fiscal - bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru
modificarea si completarea unor acte normativ, HG. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată.
În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin (14), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă modificarea coeficientului de salarizare precum și a salariului de bază pentru
funcția contractuală de execuție, de administrator, treapta I, prevăzută în Anexa nr. 2, lit. b, nr. crt. 10, la
H.C.L. Mediaș nr. 431/2017 cu modificările și completările ulterioare, și stabilirea acestuia în cuantum de
1,50, începând cu 01.01.2022.
Art. 2. Pentru anul 2022, prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (4) din H.C.L. Mediaș nr.
431/2017 cu modificările și completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
Municipiului Mediaș și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș nu
se determină prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la H.C.L. Mediaș nr.
431/2017 cu modificările și completările ulterioare, cu salariul minim brut pe țară garantat în plată în
vigoare și se mențin la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2021, în măsura în care
personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții, conform Anexei nr. 1 și
Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Pentru anul 2022, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al
celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar de care
beneficiază funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
Municipiului Mediaș și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș, se
menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, în măsura în care personalul
ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
Art. 4. Se majorează salariile de bază care sunt sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată, respectiv 2.550 lei lunar, începând cu data de 01.01.2022.
Art. 5. Pentru anul 2022, indemnizaţia lunară pentru consilierii locali ai Consiliul Local al
Municipiului Mediaș care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local
şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de 10% din indemnizaţia lunară a Primarului Municipiului
Mediaș.
Art. 6. Primarul Municipiului Mediaş prin direcțiile din subordinea sa și serviciile subordonate
Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea
prevederilor din actele normative în materie.
Art. 7. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice,
Compartimentului Resurse Umane - Salarizare şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe
pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş - Gheorghe Roman
Nr. 34/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver. 1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 35/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea
organigramei și a 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. 902/18.01.2022,
- 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. 7, 38 şi 67/26.01.2022.
Văzând HCL nr. 7/2017 privind reorganizarea unor instituții publice de interes local prin fuziune prin
absorbție de către municipiul Mediaș și reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Mediaș, cu modificările și completările ulterioare.
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. 518 alin (1) lit.
,,d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se desființează Compartimentul Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local și funcția
contractuală de execuție, vacantă, de inspector de specialitate gradul I cu preluarea activităților de către
Biroul Administrație Monitorizare Proceduri Administrative, Centrul de Informare Cetățeni din cadrul
Direcției Administrație Publică Locală.
Art. 2. Se modifică structura organizatorică a Biroului Administrație Monitorizare Proceduri
Administrative, Centrul de Informare Cetățeni, prin înființarea unei funcții publice de inspector clasa I
gradul profesional principal, cu un număr de 1+8 posturi și următoarea structură:
- 1 funcție publică de conducere de șef birou clasa I gradul II;
- 1 funcție publică de inspector clasa I gradul profesional superior;
- 1 funcție publică de referent de specialitate clasa II gradul profesional superior;
- 1 funcție publică de inspector clasa I gradul profesional asistent;
- 1 funcție publică de inspector clasa I gradul profesional principal;
- 1 funcție publică de inspector clasa I gradul profesional principal;
- 1 funcție publică de inspector clasa I gradul profesional principal;
- 1 funcție publică de inspector clasa I gradul profesional asistent;
- 1 funcție publică, de inspector clasa I gradul profesional principal.
Art. 3. Începând cu data de 01.02.2022, se aprobă în mod corespunzător organigrama și statul de
funcții pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiul Mediaș, conform anexelor 1 și 2 care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. 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. 5. 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. 35/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver. 1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului
de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 37/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea
Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv
Municipal Mediaș şi Raportul de specialitate întocmit de Clubul Sportiv Municipal Mediaș și vizat de către
Direcţia Economică și Direcția Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 89/18.01.2022,
- 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. 8, 39 şi 68/26.01.2022.
Văzând HCL nr. 7/2021 privind reorganizarea unor instituții publice de interes local prin fuziune prin
absorbție de către municipiul Mediaș și reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Mediaș, modificată și completată prin HCL nr. 43/2021.
În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. ,,a” și alin. (3) lit. ,,c”, alin. (7) lit. „f”, art.
139, art. 196, art. 200, art. 391 alin. (3) lit. ,,b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Începând cu data de 01.02.2022, Clubul Sportiv Municipal Mediaș, instituție publică de
interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș, se
organizează la nivel de serviciu.
Art. 2. Începând cu data de 01.02.2022, se modifică organigrama, statul de funcții și Regulamentul
de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Mediaș, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Primarul Municipiului Mediaş prin Clubul Sportiv Municipal Mediaș 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, Clubului
Sportiv Municipal Mediaș şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet
www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş - Gheorghe Roman
Nr. 37/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver. 1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETARGENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren, aflată în domeniul
privat al Municipiului Mediaș, în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului fn
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 3/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune transmiterea
dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren, aflată în domeniul privat al Municipiului Mediaș, în
urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului fn şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia
Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie - Compartiment
Administrare Terenuri din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş înregistrat
sub nr. 138/05.01.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 6 de pe
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 9 şi 69/26.01.2022
Văzând cererea nr. 22.226/22.12.2021 a domnului Precup Paul-Virgil, Contractul de concesiune nr.
7/01.04.2003 și Contractul de vânzare cumpărare având încheierea de autentificare nr. 1855/20.10.2021,
În conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată.
În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune, pe durata existenței construcției, asupra
terenului aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș ce face obiectul contractului de concesiune nr.
7/09.05.2001, modificat prin actul adițional nr. 1/2021, încheiat între Primăria Municipiului Mediaș şi dl.
Hegbeli Ioan și soția Hegbeli Doina-Virginia, înscris în CF Mediaş nr. 106872 (nr. CF vechi 12002) sub nr.
cadastral/nr. topografic Top: 2304/3/2/3/21, în suprafaţă de 20 mp, actualului proprietar al construcţiei garaj înscris în CF Mediaș nr. 106882 sub A1.1 nr. top. 2304/3/2/3/21, domnul Precup Paul-Virgil,
domiciliat în Mediaș str. Govora nr. 4 bl. 48 sc. A ap. 4, conform contractului de vânzare cumpărare
autentificat sub nr. 1855/20.10.2021 de către Birou Individual Notarial Găitan Ioana-Cristina.
(2) Actul adiţional nr. 2 la contractul de concesiune nr. 7/01.04.2003 va fi încheiat între Municipiul
Mediaș și domnul Precup Paul-Virgil.
Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare
Patrimoniu, Cadastru și Topometrie - Compartiment Administrare Terenuri 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 - Compartiment
Administrare Terenuri, beneficiarului prin grija Compartimentului Administrare Terenuri, şi se aduce la
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş - Gheorghe Roman
Nr. 3/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver. 1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind repartizarea unor locuințe pentru tineri
construite prin ANL în regim de închiriere
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 19/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune repartizarea unor
locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere 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.
779/14.01.2022,
- avizul comisiei de specialitate nr. 2 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 7 de pe Ordinea de
Zi, înregistrat sub nr. 40/226.01.2022.
Având în vedere Procesul - verbal al Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Mediaş
483/11.01.2022.
Văzând HCL nr. 54/2021 privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2021 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,
În conformitate cu prevederile 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 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea
Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, art. 868 alin. (2) 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. (1) Se aprobă repartizarea garsonierei ANL situată pe str. Predeal nr. 2 bl. 9 sc B ap. 23,
compusă din: cameră, bucătărie, cămară, baie, hol și balcon, înscrisă în CF Mediaș nr.112386-C1-U23 nr.
cad. 112386-C1-U23 cu cote părți comune de 311/10000 din: hol scară, windfang, spațiu depozitare,
cameră centrală termică, uscătorie, subsol tehnic și din teren în suprafață de 700 mp înscris în CF Mediaș
nr. 112386 cad. 112386, domnișoarei Mărcuță Mădălina Teodora - domiciliată în Mediaș str. Horea nr. 19,
situată pe poziția nr. 9.1 conform anchetei sociale, cu 47 puncte în anexa nr. 1 la HCL nr. 54/2021 privind
aprobarea listei de priorități finală pe anul 2021 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, pentru repartizarea locuințelor pentru tineri
destinate închirierii - Capitolul I - Garsoniere, valabilă până la aprobarea Listei de priorități pe anul 2022.
(2) Termenul de închiriere este de 5 ani, începând cu data de 01.02.2022.
(3) Chiria este stabilită în conformitate cu prevederile legii, pentru persoanele cu vârsta sub 35 de ani,
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Chiria se va recalcula la împlinirea
vârstei de 35 a chiriașului și se va actualiza anual, în conformitate cu prevederile legii.
Art. 2. (1) Se aprobă repartizarea garsonierei ANL situată pe str. Predeal nr. 2 bl. 10 ap. 16, compusă
din: cameră, bucătărie, cămară, baie, hol și balcon, înscrisă în CF Mediaș nr. 112387-C1-U16 nr. cad.
112387-C1-U16 cu cote părți comune de 441/10000 din: hol scară, windfang, cameră centrală termică,
uscătorie, terasă, pereți despărțitori, planșee, fundații, branșamente rețele edilitare, subsol tehnic și din teren
în suprafață de 472 mp înscris în CF Mediaș nr. 112387 cad. 112387, domnului Popovici Paul Mihai domiciliat în Mediaș str. Al. Tomis nr. 9 ap. 5, situat pe poziția nr. 9.2 conform anchetei sociale, cu 47
puncte în anexa nr. 1 la HCL nr. 54/2021 privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2021 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, pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii - Capitolul I - Garsoniere, valabilă
până la aprobarea Listei de priorități pe anul 2022.
(2) Termenul de închiriere este de 5 ani, începând cu data de 01.02.2022.
(3) Chiria este stabilită în conformitate cu prevederile legii, pentru persoanele cu vârsta sub 35 de ani,
conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Chiria se va recalcula la împlinirea
vârstei de 35 a chiriașului și se va actualiza anual, în conformitate cu prevederile legii.
Art. 3. (1) Se aprobă repartizarea garsonierei ANL situată pe str. Predeal nr. 2 bl. 11 ap. 16, compusă
din: cameră, bucătărie, cămară, baie, hol și balcon, înscrisă în CF Mediaș nr. 112388-C1-U16 nr. cad.
112388-C1-U16 cu cote părți comune de 444/10000 din: hol scară, windfang, cameră centrală termică,
uscătorie, terasă, pereți despărțitori, planșee, fundații, branșamente rețele edilitare, subsol tehnic și din teren
în suprafață de 472 mp înscris în CF Mediaș nr. 112388 cad. 112388, domnului Kondo Mihai Bogdan domiciliat în Mediaș str. Salcâmilor nr. 7, situat pe poziția nr. 11 cu 45 puncte în anexa nr. 1 la HCL nr.
54/2021 privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2021 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, pentru repartizarea locuințelor pentru
tineri destinate închirierii - Capitolul I - Garsoniere, valabilă până la aprobarea Listei de priorități pe anul
2022.
(2) Termenul de închiriere este de 5 ani, începând cu data de 01.02.2022.
(3) Chiria este stabilită în conformitate cu prevederile legii, pentru persoanele cu vârsta sub 35 de ani,
conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Chiria se va recalcula la împlinirea
vârstei de 35 a chiriașului și se va actualiza anual, în conformitate cu prevederile legii. Domnul Kondo
Mihai Bogdan beneficiază de toate drepturile și accesibilitățile prevăzute de Legea nr. 448/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv scutire de la plata chiriei în baza
certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 8684/10.12.2009 emis de Comisia de evaluare a
persoanelor cu handicap pentru adulți din cadrul Consiliului Județean Sibiu, cu valabilitate permanent.
Art. 4. (1) Se aprobă repartizarea garsonierei ANL situată pe str. Predeal nr. 2 bl. 8 sc B ap. 28,
compusă din: cameră, bucătărie, cămară, baie, hol și balcon, înscrisă în CF Mediaș nr.112385-C1-U28 nr.
cad. 112385-C1-U28 cu cote părți comune de 311/10000 din: hol scară, windfang, spațiu depozitare,
cameră centrală termică, uscătorie, subsol tehnic și din teren în suprafață de 700 mp înscris în CF Mediaș
nr. 112385 cad. 112385, domnului Hodîrnau Horațiu - domiciliat în Mediaș str. Ch. Schesaeus nr. 1 ap. 1,
situat pe poziția nr. 12.1 cu 41 puncte în anexa nr.1 la HCL nr. 54/2021 privind aprobarea listei de priorități
finală pe anul 2021 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, pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii - Capitolul I Garsoniere, valabilă până la aprobarea Listei de priorități pe anul 2022.
(2) Termenul de închiriere este de 5 ani, începând cu data de 01.02.2022.
(3) Chiria este stabilită în conformitate cu prevederile legii, pentru persoanele cu vârsta sub 35 de ani,
conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Chiria se va recalcula la împlinirea
vârstei de 35 a chiriașului și se va actualiza anual, în conformitate cu prevederile legii.
Art. 5. (1) Se aprobă repartizarea apartamentului ANL situat pe str. Predeal nr. 2 bl. 7 ap. 2, compus
din: 2 camere, bucătărie, cămară, baie, hol, balcon, înscris în CF Mediaș nr. 112384-C1-U2 nr. cad.
112384-C1-U2 cu cote părți comune de 612/10000 din: hol scară, windfang, cameră centrală termică,
uscătorie, terasă, pereți despărțitori, planșee, fundații, branșamente rețele edilitare, subsol tehnic și din teren
în suprafață de 472 mp, înscris în CF Mediaș nr. 112384 cad. 112384, domnului Pop Mihail - domiciliat în
Mediaș str. Cibin nr. 10 ap. 3, situat pe poziția nr. 4 cu 70 puncte în anexa nr. 2 la HCL nr. 54/2021 privind
aprobarea listei de priorități finală pe anul 2021 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, pentru repartizarea locuințelor pentru tineri
destinate închirierii - Capitolul II - Apartamente, valabilă până la aprobarea Listei de priorități pe anul
2022.
(2) Termenul de închiriere este de 5 ani, începând cu data de 01.02.2022.
(3) Chiria este stabilită în conformitate cu prevederile legii, pentru persoanele cu vârsta sub 35 de ani,
conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Chiria se va recalcula la împlinirea
vârstei de 35 a chiriașului și se va actualiza anual, în conformitate cu prevederile legii.

Art. 6. 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. 7. 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, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet
www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş - Gheorghe Roman
Nr. 19/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver. 1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței
pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 8/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune soluţionarea unei
cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe 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. 380/10.01.2022,
- avizul comisiei de specialitate nr. 2 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 8 de pe Ordinea de
Zi, înregistrat sub nr. 41/26.01.2022.
Având în vedere Procesul - verbal al Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Mediaş nr.
483/11.01.2022.
În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (19) 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. (6) din Legea nr. 152/1998
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.
114/1996 - legea locuinței, art. 868 alin. (2) 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. (1) Se aprobă, începând cu data de 01.02.2022, schimbarea locuinţei doamnei Cărășel Anda
Maria titulară a contractului de închiriere nr. 39/2017, pentru garsoniera situată pe str. Predeal nr. 2 bl. 10
ap. 10 compusă din: cameră, bucătărie, baie, cămara, hol și balcon, înscrisă în CF Mediaș nr. 112387-C1U10 nr. top. 112387-C1-U10 cu cote părți comune de 420/10000 din: hol scară, windfang, cameră centrală
termică, uscătorie, terasă, pereți despărțitori, planșee, fundații, branșamente rețele edilitare, subsol tehnic, și
din teren de 472 mp înscris în CF Mediaș 112387 cad. 112387, cu apartamentul vacant situat pe str. Predeal
nr. 2 bl. 6 ap. 11, compus din: 2 camere, bucătărie, cămară, baie, hol, balcon, înscris în CF Mediaș nr.
112383-C1-U11 nr. cad. 112383-C1-U11 cu cote părți comune de 642/10000 din: hol scară, windfang,
cameră centrală termică, uscătorie, terasă, pereți despărțitori, planșee, fundații, branșamente rețele edilitare,
subsol tehnic, și din teren de 472 mp înscris în CF Mediaș nr. 112383 nr. cad. 112383.
(2) Termenul de închiriere este de la data de 01.02.2022, până la data de 01.10.2022, cu posibilitate
de prelungire în condițiile legii.
(3) Chiria este calculată în conformitate cu prevederile legale în materie, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre. Chiria se va recalcula la împlinirea vârstei de 35 de ani a chiriașului
și se va actualiza anual, potrivit legislației în vigoare.
Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare
Patrimoniu, Cadastru și Topometrie - Compartiment Spațiu Locativ din subordinea sa, va asigura ducerea
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie.
Art. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţia
Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie - Compartiment Spațiu
Locativ, beneficiarilor prin grija Direcției Dezvoltare Urbană, şi se aduce la cunoştinţă publică prin
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş - Gheorghe Roman
Nr. 8/2022
PMS/MD 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 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 14/2022 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. 572/12.01.2022,
- avizul comisiei de specialitate nr. 2 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 9 de pe Ordinea de
Zi, înregistrate sub nr. 42/26.01.2022.
Având în vedere Procesul - verbal al Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Mediaş
483/11.01.2022.
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 01.02.2022, pe
o perioadă de 1 an, respectiv de la data 01.02.2022-01.02.2023, pentru chiriașii care îndeplinesc condițiile
pentru prelungirea contractelor de închiriere din locuințele ANL, chiriași prevăzuți în anexa nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, chiriașilor prevăzuți în anexa nr. 2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu condiția depunerii documentelor solicitate până la data
expirării contractului, respectiv 01.02.2022. În cazul nerespectării termenului prevăzut, contractul de
închiriere încetează la data de 01.02.2022, ocupantul fiind obligat la predarea locuinței, în termenul și
condițiile prevăzute în contractul de închiriere.
Art. 3. Chiriile aferente locuințelor se actualizează conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea
Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. 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. 5. 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. 14/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver. 1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
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
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 28/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 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 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. 906/18.01.2022,
- avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 10, de pe Ordinea
de Zi, înregistrate sub nr. 10, 43 și 70/26.01.2022.
Având în vedere Procesul - verbal al Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Mediaş nr. 483/11.01.2022,
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,
În conformitate cu prevederile art. 15 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, 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 preliminară de priorități pe anul 2022, rezultată în urma departajării de către
Comisia socială, a solicitanților 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, 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.
(3) Termenul de depunere al contestațiilor este de 7 zile de la data afișării Listei preliminare de priorități pe
anul 2022, rezultată în urma departajării de către Comisia socială, a solicitanților 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, iar soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de
la primire, în condițiile legii.
Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu
Cadastru și Topometrie - Compartiment Spațiu Locativ din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie.
Art. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţia Dezvoltare
Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie - Compartiment Spațiu Locativ, şi se aduce la
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş - Gheorghe Roman
Nr. 28/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver. 1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind valorificarea prin licitație publică a două terenuri intravilane în suprafață totală de 1.232 mp,
situate în satul aparținător Ighișu Nou, str. Școlii nr. 67, aflate în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 17/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune valorificarea prin licitație
publică a două terenuri intravilane în suprafață totală de 1.232 mp, situate în satul aparținător Ighișu Nou, str. Școlii
nr. 67, aflate în domeniul privat al Municipiului 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. 318/10.01.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 11 de pe Ordinea
de Zi, înregistrate sub nr. 11, 44 şi 71/26.01.2022.
Văzând raportul de evaluare întocmit de Cabinetul individual evaluator autorizat - Dragomir Adrian.
În temeiul prevederilor art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art.
1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.
În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art.
200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare întocmit de către Cabinetul individual evaluator autorizat - Dragomir
Adrian, pentru stabilirea valorii de piață a terenurilor, proprietatea privată a Municipiului Mediaș, situate în satul
aparținător Ighișu Nou, str. Școlii nr. 67, identificate în cartea funciară după cum urmează:
a) - CF Mediaș nr. 109678 sub nr. cadastral/topografic 109678, teren intravilan, categoria de folosință curți
construcții în suprafață de 499 mp și arabil în suprafață de 1 mp;
b) - CF Mediaș 109679 sub nr. cadastral/topografic 109679, teren intravilan, categoria de folosință curți
construcții în suprafață de 117 mp și arabil în suprafață de 615 mp, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a terenurilor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă documentația de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a terenurilor identificate la
art. 1, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă prețul de pornire a licitației publice privind vânzarea terenurilor identificate la art. al
prezentei hotărâri în cuantum de 7.400 euro + TVA, reprezentând valoarea din raportul de evaluare a terenurilor.
Art. 5. Prețul adjudecat al licitației se va achita în lei la cursul stabilit de BNR la data adjudecării licitației.
Art. 6. Prețul adjudecat se achită în termen de 30 de zile de la data adjudecării licitației, dată până la care se
încheie contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Art. 7. (1) Se desemnează reprezentanţii și supleanții Consiliului Local în cadrul comisiei de evaluare a
ofertelor a cărei componenţă va fi aprobată de către Primarul Mun. Mediaş prin dispoziţie, astfel:
- dl Sima Dan
- membru;
dl Mărginean Mircea Ioan
- supleant;
- dna Avrămescu Olimpia Aurelia - membru;
dl Tulinschi Alexandru Simion
- supleant;
- dna Țichindelean Adriana Ștefania - membru;
dl Oprișor Ionuț Bogdan
- supleant;
(2) Se desemnează reprezentanţii și supleanții Consiliului Local în cadrul, comisiei de contestații a cărei
componenţă va fi aprobată de către Primarul Mun. Mediaş prin dispoziţie astfel:
- dl Popa Lucian Vasile
- membru;
dl Dobai Paul Adrian
- supleant;
- dl Boca Teofil
- membru;
dl Radu George Stelian
- supleant;
- dl Toderici Marius Ioan
- membru;
dl Cotei Mihai Gheorghe
- supleant;
Art. 8. Se împuternicește Primarul Municipiului Mediaș - dl. Gheorghe Roman, să semneze pentru şi în
numele Municipiului Mediaş, contractul de vânzare - cumpărare în formă autentică la Biroul Notarului Public.
Art. 9. Cheltuielile pentru încheierea contractului de vânzare - cumpărare sunt în sarcina cumpărătorului.
Art. 10. Primarul Municipiului Mediaş, prin 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. 11. 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, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea
acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş - Gheorghe Roman
Nr. 17/2022

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina – Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind valorificarea prin licitație publică a două terenuri intravilane în suprafață totală de 479 mp,
situate în Municipiul Mediaș, str. Plopului nr. 16, aflate în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 18/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune valorificarea prin licitație
publică a două terenuri intravilane în suprafață totală de 479 mp, situate în Municipiul Mediaș, str. Plopului nr. 16,
aflate în domeniul privat al Municipiului 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. 538/12.01.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 12 de pe Ordinea
de Zi, înregistrate sub nr. 12, 45 şi 72/26.01.2022.
Văzând raportul de evaluare întocmit de Cabinetul individual evaluator autorizat - Dragomir Adrian,
În temeiul prevederilor art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672,
art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.
În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art.
200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare întocmit de către Cabinetul individual evaluator autorizat - Dragomir
Adrian, pentru stabilirea valorii de piață a terenurilor, proprietatea privată a Municipiului Mediaș, situate în
municipiul Mediaș, str. Plopului nr. 16, identificate în cartea funciară după cum urmează:
a) - CF Mediaș nr. 108275 (CF vechi 16694) sub nr. cadastral/topografic CAD: 2287 top:
3988/157/89/1/19/3/2/1/7, teren intravilan, categoria de folosință arabil în suprafață de 146 mp;
b) - CF Mediaș nr. 108281 (CF vechi 16699) sub nr. cadastral/topografic CAD: 2292 top:
3988/157/89/1/19/3/2/1/12, teren intravilan, categoria de folosință arabil în suprafață de 333 mp, proprietatea
Municipiului Mediaș - domeniul privat, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a terenurilor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă documentația de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a terenurilor identificate la
art. 1, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă prețul de pornire a licitației publice privind vânzarea terenurilor identificate la art. 1 al
prezentei hotărâri în cuantum de 5.269 euro + TVA, reprezentând valoarea din raportul de evaluare a terenurilor.
Art. 5. Prețul adjudecat al licitației se va achita în lei la cursul stabilit de BNR la data adjudecării licitației.
Art. 6. Prețul adjudecat se achită în termen de 30 de zile de la data adjudecării licitației, dată până la care se
încheie contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Art. 7. (1) Se desemnează reprezentanţii și supleanții Consiliului Local în cadrul comisiei de evaluare a
ofertelor a cărei componenţă va fi aprobată de către Primarul Mun. Mediaş prin dispoziţie, astfel:
- dl Sima Dan
- membru;
dl Popa Lucian Vasile
- supleant;
- dna Avrămescu Olimpia Aurelia - membru;
dl Boca Teofil
- supleant;
- dl Tănase Vasile
- membru;
dl Toderici Marius Ioan
- supleant;
(2) Se desemnează reprezentanţii și supleanții Consiliului Local în cadrul, comisiei de contestații a cărei
componenţă va fi aprobată de către Primarul Mun. Mediaş prin dispoziţie astfel:
- dl Mărginean Mircea Ioan
- membru;
dl Radu George Stelian
- supleant;
- dna Țichindelean Adriana Ștefania - membru;
dl Dobai Paul Adrian
- supleant;
- dl Oprișor Ionuț Bogdan
- membru;
dl Tulinschi Alexandru Simion - supleant;
Art. 8. Se împuternicește Primarul Municipiului Mediaș - dl. Gheorghe Roman, să semneze pentru şi în
numele Municipiului Mediaş, contractul de vânzare - cumpărare în formă autentică la Biroul Notarului Public.
Art. 9. Cheltuielile pentru încheierea contractului de vânzare - cumpărare sunt în sarcina cumpărătorului.
Art. 10. Primarul Municipiului Mediaş, prin 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. 11. 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, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea
acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş - Gheorghe Roman
Nr.18/2022

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 11/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea vânzării
unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995 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.
285/12.01.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 13 de pe
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 13, 46 şi 73/26.01.2022.
- HCL nr. 41/2019 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea imobilelor cu destinația de
locuințe trecute în proprietatea statului în condițiile Legii nr.112/1995,
Văzând procesele verbale ale Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru analizarea solicitărilor de
cumpărare a imobilelor - locuințe, în baza Legii nr. 112/1995,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor
imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, ale HG nr. 20/1996 pentru stabilirea
Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor
imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului,
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 rapoartele de evaluare și suplimentele la rapoartele de evaluare nr. 4.1/12.12.2021,
nr. 4.2/12.12.2021, întocmite de către evaluator autorizat ANEVAR PFA ing. Seicean Gheorghe, conform
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se abrogă pozițiile nr. 20 și nr. 32 din Anexa nr. 3 „locuințe” din Lista de inventar a bunurilor
ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș”.
Art. 3. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Mediaș aprobat prin HCL
nr. 157/2001 - anexa 3 „locuințe”, se va actualiza în mod corespunzător, conform legislației în vigoare.
Art. 4 . Se aprobă vânzarea, conform Legii nr. 112/1995 și a normelor metodologice de aplicare a
acesteia a imobilelor, prețul de vânzare și persoanele beneficiare, conform în anexei nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Prețul de vânzare se va actualiza la data vânzării, conform legislației în vigoare
Art. 6. (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, să semneze,
în calitate de reprezentant legal al Municipiului Mediaș, contractele de vânzare - cumpărare în formă
autentică la Biroul Notarului Public.
(2) Cheltuielile pentru încheierea contractului de vânzare - cumpărare sunt în sarcina cumpărătorilor.
Art. 7. 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. 8. 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 Direcția 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. 11/2022
PMS/MD 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 obiectivului de investiție ”Reabilitare
străzi municipiul Mediaș - străzile Castanilor, Toma Ionescu, Octavian Goga, George Topârceanu”
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 12/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune includerea în domeniul
public al municipiului Mediaş a obiectivului de investiție ”Reabilitare străzi Municipiul Mediaș, cartier Moșnei
străzile Ulmului, Șerpuită, Piatra Craiului” 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. 22.349/12.01.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 14 de pe Ordinea de
Zi, înregistrate sub nr. 14 şi 74/26.01.2022.
Văzând adresa nr. 22.349/2021 a Direcției Tehnice prin care se comunică finalizarea obiectivului de investiție
„Reabilitare străzi municipiul Mediaș - străzile Castanilor, Toma Ionescu, Octavian Goga, George Topârceanu”,
procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 22.292/23.12.2021, procesul verbal de recepție nr.
10.823/27.07.2021 și autorizația de construire nr. 118/26.07.2018.
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 ”
Reabilitare străzi Municipiul Mediaș - străzile Castanilor, Toma Ionescu, Octavian Goga, George Topârceanu”,
conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 22.292/23.12.2021, a autorizației de construire nr.
118/26.07.2018 și procesului verbal de recepție nr. 10.823/27.07.2021, cu valoarea investiției totală de 2.500.684,81
lei (cu TVA), respectiv a bunurilor realizate în urma finalizării obiectivului de investiție, înscrise în anexa nr. 1 și 2
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă modificarea Listei Bunurilor de retur - anexă ce face parte integrantă a Contractului de
Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 16621/2007, încheiat între operatorul
SC Apa Târnavei Mari SA Mediaş şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară - APA TÂRNAVEI MARI Mediaş pe
seama şi în numele Municipiului Mediaş, cu bunul de natura rețea de canalizare pluvială, înscris la poziția nr. 2 în
anexa nr.1 a prezentei hotărâri.
Art. 3. (1) Se încredințează Direcției de Administrare a Domeniului Public, bunurile înscrise în anexa nr. 2 a
prezentei hotărâri, preluându-le în gestiune, în vederea desfășurării în bune condiții a activităților specifice acesteia,
începând cu data de 01.02.2022.
(2) Predarea - primirea bunurilor înscrise în anexa nr. 2 a prezentei hotărâri se va face pe bază de proces verbal
încheiat în termen de 10 zile de la data de 01.02.2022.
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 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, DADP, SC Apa Târnavei Mari SA Mediaş, ADI APA TÂRNAVEI MARI Mediaş şi se aduce la cunoştinţă
publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş - Gheorghe Roman
Nr. 12/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver. 1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina – Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr. 343/2021 privind includerea în domeniul public al
Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, realizate în Municipiul Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 13/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea HCL
nr. 343/2021 „privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții
finalizate, realizate în Municipiul 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. 21.940/12.01.2022,
- 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. 15 şi 75/26.01.2022.
Văzând HCL nr. 343/2021 privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor
obiective de investiții finalizate, realizate în Municipiul Mediaș și adresele nr. 21.940/2021 și nr.
21.818/2021 ale Direcției Tehnice.
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. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 la HCL nr. 343/2021 privind includerea în domeniul public al
municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, realizate în Municipiul Mediaș, care va avea
următorul conținut:
„Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a următoarelor obiective de
investiții, conform proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor, după cum urmează:
a)-”Reabilitare străzi Municipiul Mediaș, cartier Aurel Vlaicu, rețele de apă și canalizare - faza I”,
conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18556/21.10.2021, autorizației de
construire nr. 206/09.11.2017 și nr. 55/14.06.2021 și valoarea investiției totală de 7.481.635,20 lei (cu
TVA),
b)- ”Echipare tehnico - edilitară cartier Gloria”, conform procesului verbal de recepție la terminarea
lucrărilor nr. 18945/28.10.2021, autorizației de construire nr. 147/03.10.2019, procesului verbal de recepție
nr. 10534/27.07.2016 și valoarea investiției totală de 3.198.209,63 lei (cu TVA), respectiv a bunurilor
realizate în urma finalizării obiectivelor de investiții, bunuri înscrise în anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre”.
Art. 2. Anexele nr. 1 și 2 la HCL nr. 343/2021 privind includerea în domeniul public al Municipiului
Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, realizate în Municipiul Mediaș, se înlocuiesc cu anexele nr.
1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 343/2021rămân neschimbate.
Art. 4. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare
Patrimoniu Cadastru și Topometrie din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie.
Art. 5. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei
Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie, SC Apa Târnavei Mari SA
Mediaş, SC Luxten Lighting Company SA București prin grija Direcției Dezvoltare Urbană, şi se aduce la
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş - Gheorghe Roman
Nr. 13/2022

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver. 1
MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr. 314/2021 privind schimbarea, pentru o perioadă de
10 ani, a destinației imobilului situat în Municipiul Mediaș, str. Avram Iancu nr. 12,
din spațiu de învățământ în spațiu destinat activităților de utilitate publică ale Serviciului
Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, Poliția Locală și Biblioteca Municipală
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 20/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea HCL nr.
314/2021 privind schimbarea, pentru o perioadă de 10 ani, a destinației imobilului situat în Municipiul Mediaș, str.
Avram Iancu nr. 12, din spațiu de învățământ în spațiu destinat activităților de utilitate publică ale Serviciului Public
Comunitar de Evidență a Persoanelor, Poliția Locală și Biblioteca Municipală 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. 591/12.01.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 16 de pe Ordinea de
Zi, înregistrate sub nr. 16 şi 76/26.01.2022.
Văzând HCL nr. 314/2021 privind schimbarea, pentru o perioadă de 10 ani, a destinației imobilului situat în
Municipiul Mediaș, str. Avram Iancu nr. 12, din spațiu de învățământ în spațiu destinat activităților de utilitate
publică ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, Poliția Locală și Biblioteca Municipală și adresa
nr. 9/2022 a Școlii Gimnaziale „George Popa” Mediaș înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr.
258/2022.
În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (6^2) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale.
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. Titlul Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr. 314/2021 privind schimbarea, pentru o perioadă de 10 ani,
a destinației imobilului situat în Municipiul Mediaș, str. Avram Iancu nr. 12, din spațiu de învățământ în spațiu
destinat activităților de utilitate publică ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, Poliția Locală și
Biblioteca Municipală, se modifică și va avea următorul cuprins:
„HCL nr. 314/2021 privind schimbarea, pe perioadă nedeterminată, a destinației imobilului situat în
Municipiul Mediaș, str. Avram Iancu nr. 12, din spațiu de învățământ în spațiu destinat activităților de utilitate
publică ale Municipiului Mediaș”.
Art. 2. Art. 1 din HCL nr. 314/2021 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1 Se aprobă schimbarea, pe perioadă nedeterminată, a destinației imobilului situat în Municipiul Mediaș,
str. Avram Iancu nr. 12, identificat în CF nr. 114835 Mediaș, nr. top. 1209/2, 1209/3, 5438/1210/2 și 5436/1210/3 și
nr. cadastral 114835-C1, număr niveluri 3: S.construită la sol: 380 mp; construcție administrativă și social - culturală
compusă din demisol cu 5 săli, 3 magazii, un hol și un hol cu casa scării, parter cu 5 săli, hol și grup sanitar și etaj cu
5 săli, hol și grup sanitar. Corpul C1 are D+P+E, a fost construit în anul 1969, Scs=380 mp și Scd=970 mp număr
cadastral 114835-C2, număr niveluri 1: Sconstruită la sol: 98 mp; anexă compusă din 3 încăperi. Corpul C2 are P, a
fost construit în anul 1969, Scs=98 mp și Scd=98 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Mediaș și terenul în
suprafață de 1211 mp., din spațiu de învățământ, în spațiu destinat activităților de utilitate publică ale Municipiului
Mediaș.
Art. 3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 314/2021 rămân neschimbate.
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 prevederilor din actele normative în materie.
Art. 5. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţia Dezvoltare
Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea
acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 20/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului
Mediaș în domeniul privat al Municipiului Mediaș și schimbarea
destinației acestuia din „locuință de serviciu” în „locuință”
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 21/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune trecerea unui
imobil din domeniul public al Municipiului Mediaș în domeniul privat al Municipiului Mediaș și
schimbarea destinației acestuia din „locuință de serviciu” în „locuință” 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. 646/13.01.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 17 de pe
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 17 şi 77/26.01.2022.
În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6), art. 139, art. 196, art. 200,
art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș, a
imobilului situat administrativ în municipiul Mediaș, str. Johannes Honterus nr. 36 ap. 1, jud. Sibiu,
compus din: cameră, bucătărie, wc și debara, identificat CF nr. 103609-C1-U1 Mediaș top nr. 795/1/I cu
cote părți comune de 3/4 din 24,9% din: fundație, pivniță, zid comun, branșamente tehnico - edilitare,
poarta și din teren clădit și neclădit de 747/4000 din 346 mp. înscris în CF Mediaș nr. 103609 top 695/1.
Art. 2. Se aprobă schimbarea destinației imobilului identificat la art. 1 din „locuință de serviciu” în
„locuință”.
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. 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 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, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei
Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie, şi se aduce la cunoştinţă
publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 21/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de
întreținere care stă la baza calculului contribuției lunare de întreținere
a copiilor înscriși în creșe, suportată de părinții/reprezentanții legali ai
copiilor acestora, pentru serviciile furnizate de Creșe Mediaș în anul 2022
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 4/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea
cuantumului costului mediu lunar de întreținere care stă la baza calculului contribuției lunare de întreținere
a copiilor înscriși în creșe, suportată de părinții/reprezentanții legali ai copiilor acestora, pentru serviciile
furnizate de Creșe Mediaș, în anul 2022 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Asistență
Socială Mediaș, vizat de către Direcția Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
Municipiului Mediaş, înregistrat sub nr. 25/04.01.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 18 de pe
Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. 18, 47 și 78/26.01.2022.
În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) şi (2) din OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu
modificări şi completări, art. 45 alin. (1) din Legea. nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, actualizată, art.
8 alin. (1) şi art. 9 alin. (1), (2), (3), (4), (5) din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea creşelor, actualizată, art. 72 alin. (1)-(3) din HG nr. 1.252/2012 privind aprobarea
Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară,
actualizată.
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 aprobă, pentru anul 2022, cuantumul de 342,00 lei/persoană, reprezentând costul mediu
lunar de întreţinere pentru serviciile furnizate de creşe Mediaş, sumă care stă la baza calculului contribuţiei
lunare de întreţinere a copiilor înscrişi în creşe, suportată de părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia de Asistenţă 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, 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. 4/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2022
pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte
de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 5/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea Planului
de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2022 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 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.
80/07.01.2022,
- avizul comisiei de specialitate nr. 2 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 19 de pe Ordinea
de Zi, înregistrat sub nr. 48/26.01.2022.
În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, art.
1, art. 6 alin. (2) şi (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, art. 28 alin. (1),
(2) şi (3) din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat.
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 aprobă Planul de acţiuni/lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de
muncă prestate lunar de către persoanele majore, apte de muncă, din familia beneficiară de ajutor social, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi
completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcția de Administrare
a Domeniului Public Mediaș 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 de Administraţie Publică
Locală, Direcţiei Economice, Direcţiei de Asistenţă Socială, Direcția de Administrare a Domeniului Public
Mediaș şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet
www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş - Gheorghe Roman
Nr. 5/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Mediaș, pentru anul 2022
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 22/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea Planului
anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului
Mediaș, pentru anul 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. 212/13.01.2022,
- avizul comisiei de specialitate nr. 2 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 20 de pe Ordinea
de Zi, înregistrat sub nr. 49/26.01.2022.
Având în vedere HCJ Sibiu nr. 20/2013 privind aprobarea Strategiei Judeţene de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale 2013-2017-2022 - Judeţul Sibiu.
În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. „b”, art. 118 din Legea nr. 292/2011 Legea
asistenţei sociale, ale Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului
local/Consiliului General al Municipiului București.
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 aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din
bugetul local al Municipiului Mediaș, pentru anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. 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. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de Administraţie Publică
Locală, Direcţiei Economice, Direcţiei de Asistenţă Socială, UAMS şi se aduce la cunoştinţă publică prin
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

Iniţiator: Primarul mun. Mediaş - Gheorghe Roman
Nr. 22/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina – Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
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 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 9/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune 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. 115/11.01.2022,
- 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. 19, 50 şi 79/26.01.2022.
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. (1) Se aprobă acordarea unor premii în cuantum de 2.000 lei/persoană, persoanelor cu
domiciliul în Municipiul Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou, care vor împlini 100 de ani în cursul anului
2022.
(2) Înmânarea premiului va fi însoţită de acordarea unei diplome de centenar.
(3) Sumele de bani necesare acordării premiilor, vor fi prevăzute în bugetul Direcţiei de Asistenţă
Socială pentru anul 2022 la capitolul 68.02 - ajutoare sociale.
Art. 2. 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. 3. 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. 9/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina – Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice cu
domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou, care vor împlini 80
de ani de viață pe parcursul anului 2022, în vederea creșterii calității vieții
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 6/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune acordarea de suport
și sprijin persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou, care vor împlini 80 de
ani de viață pe parcursul anului 2022, în vederea creșterii calității vieții 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. 78/06.01.2022,
- 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. 20, 51 şi 80/26.01.2022.
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. (1) Se aprobă acordarea de suport şi sprijin persoanelor vârstnice, cu domiciliul în Mediaş şi
sat aparţinător Ighişu Nou, care pe parcursul anului 2022 vor împlini vârsta de 80 de ani de viaţă, în sumă
de 500 lei/persoană.
(2) Lista cu persoanele care vor împlini vârsta de 80 de ani de viață în cursul anului 2022 va fi supusă
aprobării Consiliului Local Mediaş.
(3) Sumele de bani necesare acordării acestei măsuri de suport şi sprijin, vor fi prevăzute în bugetul
Direcţiei de Asistenţă Socială pentru anul 2022 la capitolul 68.02 - ajutoare sociale.
Art. 2. 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. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de 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. 6/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător
Ighişu Nou care vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2022
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 7/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune premierea familiilor
cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 50 de ani de căsătorie 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. 76/06.01.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 23 de pe
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 21, 52 şi 81/26.01.2022.
În conformitate cu prevederile art. 11, art. 12 și art. 23 din OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale,
art. 23, art. 24, art. 25, art. 26 şi art. 27 ale Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale, ale art. 2, art. 4 ale Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, republicată şi actualizată, art. 93 şi art. 94 din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială.
În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art. 139,
art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1) Se aprobă acordarea unor premii în cuantum de 700 lei/familie, familiilor cu domiciliul
în municipiul Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou, care vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului
2022.
(2) Lista cu persoanele căsătorite care formează familii care vor împlini 50 de ani de căsătorie în
cursul anului 2022 va fi aprobată ulterior prin Hotărâre a Consiliului Local.
(3) Sumele de bani necesare acordării premiilor, vor fi prevăzute în bugetul Direcţiei de Asistenţă
Socială pentru anul 2022 la capitolul 68.02 - ajutoare sociale.
Art. 2. 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. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Administraţie Publică
Locală, 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. 7/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina – Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind repartizarea locuinței sociale, situată în municipiul Mediaș, str. Gravorilor
nr. 4, Mansardă, ap. 13, unei persoane vulnerabile din municipiul Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 10/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune repartizarea
locuinței sociale, situată în Municipiul Mediaș, str. Gravorilor nr. 4, Mansardă, ap. 13, unei persoane
vulnerabile din municipiul Mediaș şi Raportul de specialitate întocmit de Direcția de Asistență Socială
Mediaș și Direcţia Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 150/11.01.2022,
- avizul comisiei de specialitate nr. 2 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 24 de pe Ordinea
de Zi, înregistrat sub nr. 53/26.01.2022.
Având în vedere Procesul - verbal nr. 117/11.01.2022 al Comisiei sociale.
Văzând HCL nr. 51/2016 privind aprobarea Acordului de asociere între Municipiul Mediaş prin
Direcţia de Asistenţă Socială cu Asociaţia Phoenix Speranţa şi Asociaţia „Habitat for Humanity România”
în vederea depunerii unui proiect de finanţare în domeniul social, HCL nr. 331/2019 privind includerea în
domeniul public al Municipiului Mediaș a investiției „Construire imobil de locuințe colective pentru
persoane vulnerabile P+E+M Amenajări Exterioare și Împrejmuire” stabilirea destinației de „Complex de
servicii de integrare socio - profesională a persoanelor vulnerabile” și darea în administrare la Direcția de
Asistență Socială Mediaș a acestui imobil, HCL nr. 370/2020 privind aprobarea „Metodologiei şi a
criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale din fondul locativ al municipiului Mediaș pentru anul 2021” și
HCL nr. 91/2021 privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2021 în vederea repartizării locuințelor
sociale din fondul locativ al municipiului Mediaş.
În conformitate cu prevederile art. 2 lit. „c”, art. 42, art. 43 din Legea nr. 114/1996 - Legea locuinţei,
actualizată, art. 21 alin. (1), art. 22 din HG nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată, art. 53 alin. (2) lit. „a” din
Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, actualizată.
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. „q”, art. 139, art.
196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă repartizarea locuinței sociale, situată în Municipiul Mediaș, str. Gravorilor nr. 4,
Mansardă, ap. 13, unei persoane vulnerabile din municipiul Mediaș în vederea integrării socialprofesionale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. 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. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcției Economice, Direcției de
Asistență Socială, beneficiarului 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. 10/2022
PMS /MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, în
anul 2022, la Unitatea de Asistență Medico - Socială Mediaș
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 15/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea costului
mediu lunar de întreținere, în anul 2022, la Unitatea de Asistență Medico - Socială Mediaș 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. 110/12.01.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 25 de pe
Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. 22, 54 și 82/26.01.2022.
În conformitate cu prevederile HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, HG nr.
412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă
medico-sociale, actualizată, OG nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes
judeţean şi local, actualizată, HG nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii
acordate în unităţile medico - sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă
medico - socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, actualizată, HG
nr. 981/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de
cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind
personalul din unităţile de asistenţă medico - socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă
medicală comunitară, Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, actualizată.
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 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă, pentru anul 2022, costul mediu lunar/pat, în cuantum de 4.973,08 lei pentru
serviciile acordate de Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Mediaş.
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. 15/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 38/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului
Mediaș şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului
de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1.073/19.01.2022,
- 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. 23, 55 şi 83/26.01.2022.
Văzând HCL nr. 61/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 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”, alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art.
198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de
Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2.De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare își încetează
aplicabilitatea.
Art. 3. Primarul Municipiului Mediaş, prin direcțiile 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
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. 38/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor
SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGEA din data de 28.01.2022
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 29/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune mandatarea reprezentantului
Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de
zi a şedinţei AGEA din data de 28.01.2022 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Administrație Publică
Locală din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 767/18.01.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 27 de pe Ordinea
de Zi, înregistrate sub nr. 24, 56 şi 84/26.01.2022.
Văzând adresa nr. 119/12.01.2022 a societății Meditur SA înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr.
767/14.01.2022 și convocatorul Consiliului de Administraţie al societății MEDITUR S.A. Mediaş cu nr.
118/12.01.2022.
Având în vedere HCL nr. 38/2021 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea
Generală a Acţionarilor la S.C. Meditur S.A. Mediaș.
În conformitate cu prevederile art. 113 lit. „d”, art. 121 din Legea nr. 31/1990 - Legea societăţilor comerciale,
actualizată, OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
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 (1) Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a
Acționarilor la Societatea MEDITUR S.A. Mediaş, domnul consilier local Cotei Mihai Gheorghe, de a vota „pentru”
la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGEA din data de 28.01.2022 ora 12.00 (prima întrunire), respectiv
31.01.2022, ora 12.00 (a doua întrunire), la sediul societății din Mediaș Șoseaua Sibiului nr. 100A.
(2) Ordinea de zi a ședinței AGEA este următoarea:
I. Aprobarea înființării punctului de lucru situat administrativ în Mediaș, str. Unirii nr. 8, cu destinația de
„autogară”, aflat în domeniul public al Municipiului Mediaș și a dotărilor aferente, reprezentând mijloace fixe
înscrise în anexa nr. 1 și obiecte de inventar înscrise în anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din Hotărârea nr.
353/2021 prin care s-a concesionat imobilul în favoarea Meditur SA Mediaș.
1. Imobilul are destinația de „autogară”, se află în domeniul public al Municipiului Mediaș și este identificat în
CF nr. 115005 Mediaș nr. cadastral 115005, fiind compus din:
a) - clădirea 1, nr. cadastral 115005-C1, 2 niveluri, cu suprafața construită sol de 488 mp, suprafața
construită desfășurată de 569 mp, compusă din: Parter: sală de așteptare, 2 caserii, birou impegați mișcare, birou șef
coloană, grup social public; Etaj: birou casă specială, sala șoferilor, sala femei de serviciu, grup social; dispune de
instalație termică, precum și dotări aferente, înscrise în anexa nr. 1 și nr. 2 din Hotărârea nr.353/2021.
b) - clădirea 2, nr. cadastral 115005-C2, 1 nivel, cu suprafața construită sol de 38 mp, suprafața construită
desfășurată de 38 mp,
c) - teren aferent în suprafață de 5352 mp, nr. cadastral 115005, intravilan, categoria de folosință curțiconstrucții, amenajat cu peroane pavate cu pavele de beton, iar zona de acces auto este asfaltă.
2. Valoarea de inventar a imobilului (construcții și teren aferent) este de 3.460.000,00 lei, valoarea de inventar
a instalației termice și a dotărilor sunt înscrise în anexa nr.1 și nr.2 din Hotărârea nr. 353/2021.
II. Punctul de lucru va funcționa pe perioada concesionării, sub denumirea de „Autogara Mediaș”, respectiv pe
perioada derulării „Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în
municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019” încheiat între Municipiul Mediaș și Meditur SA Mediaș, până la data de
31.01.2026.
Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Administraţie Publică Locală și S.C. Meditur Mediaş va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în
materie.
Art. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Administraţie
Publică Locală, S.C. Meditur S.A. Mediaş şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de
internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş - Gheorghe Roman
Nr. 29/2022

PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind mandatarea Primarului Municipiului Mediaş ca reprezentant
al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „ECO” Sibiu, să voteze în Adunarea Generală a Asociației ADI
„ECO” Sibiu „împotriva” modificării tarifului solicitat de operatorul depozitului ecologic
de deșeuri SC TRACON SRL de la 79,47 lei/tonă fără TVA la 103,3 lei/tonă fără TVA
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 23/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune mandatarea
Primarului Municipiului Mediaş ca reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu, să voteze în Adunarea Generală a Asociației ADI „ECO”
Sibiu „împotriva” modificării tarifului solicitat de operatorul depozitului ecologic de deșeuri SC TRACON
SRL de la 79,47 lei/tonă fără TVA la 103,3 lei/tonă fără TVA şi Raportul de specialitate întocmit de
Direcţia Tehnică - Compartimentul Monitorizare Servicii Utilități Publice și Guvernanță Corporativă din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 841/17.01.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 28 de pe
Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. 25 57 și 85/26.01.2022.
Văzând HCL nr. 143/2009 privind aderarea Municipiului Mediaş la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară "ECO Sibiu" și adresa nr. 1637/20.12.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„ECO” Sibiu înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 22.302/23.12.2021.
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din OG nr.2/2021 privind depozitarea deşeurilor, art. 8
alin. (3) lit. „k”, art. 10 alin. (5) și alin. (5^1), art. 43 alin. (3)-(5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, republicată, art. 20 alin. (2) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităţilor, republicată, Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a
localităţilor.
În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 89. alin. (1) și alin. (2), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”,
alin. (7) lit. „n”, art. 132, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă mandatarea Primarul Municipiului Mediaş ca reprezentant al Municipiului Mediaș
în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu, să voteze în Adunarea
Generală a Asociației ADI „ECO” Sibiu „împotriva” modificării tarifului solicitat de operatorul depozitului
ecologic de deșeuri SC TRACON SRL de la 79,47 lei/tonă fără TVA la 103,3 lei/tonă fără TVA.
Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Monitorizare Servicii
Utilități Publice și Guvernanță Corporativă din subordinea sa va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie.
Art. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţia
Tehnică - Compartimentul Monitorizare Servicii Utilități Publice și Guvernanță Corporativă şi se aduce la
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 23/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investiţii „Centru Comunitar Medico - Social (Corp R Aviație)”
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 30/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune actualizarea
Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Centru Comunitar
Medico - Social (Corp R Aviație)” și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 923/18.01.2022,
- 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. 26 şi 86/26.01.2022.
Văzând HCL nr. 91/2020 privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico economici inclusiv Descrierea sumară pentru obiectivul de investiții „Centru Comunitar Medico - Social
(Corp R Aviație)”.
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice
locale.
În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 197, art. 200 din OUG nr.
57/2019 Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investiţii „Centru Comunitar Medico - Social (Corp R Aviație)” conform anexelor nr. 1 și 2
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Tehnică 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, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet
www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 30/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 298/2020
privind aprobarea proiectului „Centru Comunitar Medico - Social
(Corp R Aviație)” cod SMIS 136917 și a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 31/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea art. 2
și art. 3 din HCL nr. 298/2020 privind aprobarea proiectului „Centru Comunitar Medico - Social (Corp R
Aviație)” cod SMIS 136917 și a cheltuielilor legate de proiect şi Raportul de specialitate întocmit de
Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub nr.
959/18.01.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 30 de pe
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 27 şi 87/26.01.2022.
Văzând HCL nr. 298/2020 privind aprobarea proiectului „Centru Comunitar Medico - Social (Corp R
Aviație)” cod SMIS 136917 și a cheltuielilor legate de proiect, HCL nr. 91/2020 privind aprobarea
proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici inclusiv Descrierea sumară pentru
obiectivul de investiții „Centru Comunitar Medico - Social (Corp R Aviație)” și HCL nr. 297/2020 privind
actualizarea proiectului la faza D.A.L.I. a descrierii sumare și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții ”Centru Comunitar Medico - Social (Corp R Aviație)”.
În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.
În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 298/2020, care va avea următorul conținut:
„Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Centru Comunitar Medico - Social (Corp R Aviație)”
cod SMIS 136917, în cuantum 7.573.567,74 lei (inclusiv TVA).”
Art. 2. Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 298/2020, care va avea următorul conținut:
„Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a municipiului Mediaş, în cuantum de 5.673.223,87
lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 38.006,88 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Centru
Comunitar Medico - Social (Corp R Aviație)” cod SMIS 136917.”
Art. 3. Primarul Municipiului Mediaş, prin echipa de implementare a proiectului și Direcția Tehnică,
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, Direcției
Tehnice, echipei de implementare a proiectului prin grija Direcției Tehnice, şi se aduce la cunoştinţă
publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 31/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina – Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico - economici, pentru
obiectivul de investiții: „Extindere rețele de iluminat public în Municipiul Mediaș str. Nucului nr. 9,
str. 1 Decembrie nr. 30, str. Vlădeasa, str. Tomis, str. Stadionului (intrarea în Valea Lungă)”
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 32/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea
proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții:
„Extindere rețele de iluminat public în Municipiul Mediaș str. Nucului nr. 9, str. 1 Decembrie nr. 30, str.
Vlădeasa, str. Tomis, str. Stadionului (intrarea în Valea Lungă)” şi Raportul de specialitate întocmit de
Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului
Mediaş înregistrat sub nr. 910/18.01.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 31 de pe
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 28 şi 88/26.01.2022.
În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.
În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă proiectul la faza Proiect Tehnic și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul
de investiții „Extindere rețele de iluminat public în Municipiul Mediaș str. Nucului nr. 9, str. 1 Decembrie
nr. 30, str. Vlădeasa, str. Tomis, str. Stadionului (intrarea în Valea Lungă)”, 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 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, Direcției
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. 32/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului finanțat din
fonduri europene nerambursabile rezultat la încheierea exercițiului bugetar din
anul 2021 al unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 24/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea utilizării
în anul 2022 a excedentului bugetului finanțat din fonduri europene nerambursabile rezultat la încheierea
exercițiului bugetar din anul 2021 a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș 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 Mediaș înregistrat sub nr. 609/13.01.2022,
- 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. 29, 58 şi 89/26.01.2022.
În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) lit. „c”, art. 70 alin. (2) și art. 71 alin. (4) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale.
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 utilizarea în anul 2022, a excedentului bugetului finanțat din fonduri europene
nerambursabile rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2021 a unităților de învățământ
preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș, pentru secţiunea de dezvoltare, în sumă de 393.773,19 lei,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport,
Turism, Relații Publice și Relații cu ONG - Compartimentul Învățământ - Sănătate din subordinea sa, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele
normative în materie.
Art. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei
hotărâri Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice,
Direcției 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. 24/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului finanțat
parțial din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul
2021 al unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 25/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea utilizării
în anul 2022 a excedentului bugetului finanțat parțial din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului
bugetar din anul 2021 al unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș 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 Mediaș înregistrat sub nr. 607/13.01.2022,
- 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. 30, 59 şi 90/26.01.2022.
În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) lit. „c”, art.70 alin. (2) și art.71 alin .(4) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale.
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 utilizarea în anul 2022, a excedentului bugetului finanțat parțial din venituri proprii
rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2021 al unităților de învățământ preuniversitar de stat din
Municipiul Mediaș, secțiunea de funcționare, în sumă de 454.280,13 lei, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport,
Turism, Relații Publice și Relații cu ONG - Compartimentul Învățământ - Sănătate din subordinea sa, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele
normative în materie.
Art. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcției
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. 25/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului finanțat
integral din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului
bugetar din anul 2021 al Spitalului Municipal Mediaș
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 26/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea utilizării
în anul 2022 a excedentului bugetului finanțat integral din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului
bugetar din anul 2021 al Spitalului Municipal Mediaș 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 Mediaș înregistrat
sub nr. 605/13.01.2022
- 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. 31, 60 şi 91/26.02.2021.
În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) lit. „c”, art. 70 alin. (2) și art. 71 alin .(4) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale.
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 utilizarea, în anul 2022, de către Spitalul Municipal Mediaș a excedentului bugetar,
activităților finanțate din venituri proprii, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2021, în sumă
totală de 1.805.986,27 lei, pentru secțiunea de funcționare în sumă de 1.205.986,27 lei și pentru secțiunea
de dezvoltare în sumă de 600.000,00 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport,
Turism, Relații Publice și Relații cu ONG - Compartimentul Învățământ - Sănătate din subordinea sa, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele
normative în materie.
Art. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcția
Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG - Compartimentul
Învățământ - Sănătate, Spitalului Municipal Mediaș, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea
acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 26/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat între Municipiul Mediaș, Liceul
Tehnologic Automecanica Mediaș și operatorul economic S.C. Automecanica SRL Mediaș,
precum și între Municipiul Mediaș, Colegiul Școala Națională de Gaz și operatorii economici
Delgaz Grid SA și SNGN Romgaz SA, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul
dual
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 27/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea
încheierii Contractului de parteneriat între Municipiul Mediaș, Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș și
operatorul economic S.C. Automecanica SRL Mediaș, precum și între Municipiul Mediaș, Colegiul Școala
Națională de Gaz și operatorii economici Delgaz Grid SA și SNGN Romgaz SA, pentru formarea
profesională a elevilor prin învățământul dual 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. 874/17.01.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 35 de pe
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 32, 61 şi 92/26.01.2022.
Văzând adresa nr. VET 3044/23.11.2021 a Ministerului Educației - Centrul Național de Dezvoltare a
Învățământului Profesional și Tehnic înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr.
20.642/25.11.2021
În conformitate cu art. 25 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011 legea educației naționale, art. 7, art. 8 și
art. 23 din Ordinul nr. 3.554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a
învățământului dual.
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 încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin
învățământul dual, între Municipiul Mediaș, Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș și operatorul
economic S.C. Automecanica Mediaș SRL, cu anexele 1, 2, 3 și 4, conform anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin
învățământul dual, între Municipiul Mediaș, Colegiul Școala Națională de Gaz și operatorul economic
Delgaz Grid SA, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin
învățământul dual, între Municipiul Mediaș, Colegiul Școala Națională de Gaz și operatorul economic
SNGN Romgaz SA, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se împuternicește Primarul Municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman, să semneze în numele
Municipiului Mediaș contractele de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul
dual, menționate la art. 1. art. 2 și art. 3 din prezenta hotărâre.
Art. 5. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcția 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 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, Direcția
Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG - Compartimentul
Învățământ - Sănătate, Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș, Colegiul Școala Națională de Gaz, S.C.
Automecanica Mediaș SRL, Delgaz Grid SA, SNGN Romgaz SA şi se aduce la cunoştinţă publică prin
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 27/2022
PMS/MD 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 48 de luni, de către municipalitate, către unitățile de învățământ
preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Mediaș, a echipamentelor IT
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 33/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune includerea în
domeniul public și darea în administrare, pe o perioadă de 48 de luni, de către municipalitate, către unitățile
de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Mediaș, a echipamentelor IT şi raportul de
specialitate întocmit de Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și
Relații cu ONG - Compartimentul Învățământ - Sănătate și Direcția Dezvoltare Urbană din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1.004/19.01.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 36 de pe
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 33, 62 şi 93/26.01.2022.
În conformitate cu prevederile 112 din Legea nr. 1/2011 - legea educației naționale, art. 867 din
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.
În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6) lit. „a”, alin. (7) lit.
„a”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 297 alin. (1) lit. a), art. 298-300 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1) Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a echipamentelor IT
achiziționate prin LOT - 2 din cadrul Proiectului ,,Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare
desfășurării activității didactice on-line în Municipiul Mediaș, județul Sibiu” - cod proiect 144673, cu
valoare de inventar de 2.568.931,50 lei fără TVA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Destinația bunurilor identificate la art. 1 este pentru desfășurarea activității didactice on-line, în
vederea asigurării accesului elevilor și profesorilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar stat
acreditate pentru nivelele primar, gimnazial, liceal și profesional, de pe raza Municipiului Mediaș la
procesul de învățare în mediul on-line.
(3) Termenul de predare-primire este de 15 zile de la încheierea Contractului de administrare.
Art. 2. Se aprobă darea în administrare pe o durată de 48 luni, către unitățile de învățământ
preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș, a unui număr de 373 buc Laptopuri marca Acer Educațional
Extensa EX212-52-30GD, Intel Core I3-1005G1 DUAL-CORE (1,20ghZ, UP TO 3,40ghZ, 4MB), 204 buc
Camere web videoconferință marca Logitech C930e, Full HD 1080p 1920x1080 pixeli, autofocus, zoom
minim 1Xhd, 276 buc Routere de rețea TP-LINK ARCHER C80 4*10/100/1000 PORTS și 282 buc Table
interactive MARCA StarBoard (1) suprafață de protecție robustă, fără elemente active/electronice, rezistent
la șocuri/lovituri, conform anexelor nr. 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă Contractul cadru de administrare ce urmează a fi încheiat, de către municipalitate,
cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș conform anexei nr. 6 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Mediaș însușit prin HCL
Mediaș nr. 61/2001 ”privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului
Mediaș”, se va actualiza în mod corespunzător, conform legislației în vigoare.

Art. 5. Primarul Municipiului Mediaş prin Direcţia Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport,
Turism, Relații Publice și Relații cu ONG - Compartimentul Învățământ - Sănătate și Direcția Dezvoltare
Urbană din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea
prevederilor din actele normative în materie.
Art. 6. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei
Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG - Compartimentul
Învățământ - Sănătate, Direcției Dezvoltare Urbană, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea
acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman
Nr. 33/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
VIZAT,
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2/10.01.2022, al proiectului de hotărâre prin care se
propune desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş și Raportul de specialitate
întocmit de Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 313/10.01.2022.
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 37 de pe
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 34, 63 și 94/26.01.2022.
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), alin. (3) și art. 10 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Local Mediaş, aprobat prin HCL nr. 249/2019, cu modificările și completările
ulterioare.
În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 123 alin (1), (3) și (4), art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se desemnează dl consilier local ___________________ în funcţia de preşedinte de şedinţă a
Consiliului Local Mediaş, pentru următoarele 3 luni, respectiv lunile februarie, martie și aprilie 2022.
Art. 2. Se desemnează dl consilier local _________________ în funcţia de supleant pentru şedinţele
Consiliului Local Mediaş, din următoarele trei luni, respectiv lunile februarie, martie și aprilie 2022.
Art. 3. Primarul Municipiului Mediaş, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie.
Art. 4. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, persoanelor
desemnate, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet
www.primariamedias.ro.
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş - Gheorghe Roman
Nr. 2/2022
PMS/CC Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea angajării unui avocat, în condiţiile legii, care să asiste şi să reprezinte angajaţii
Primăriei Municipiului Mediaş şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Mediaş în faţa
organelor de cercetare penală şi în faţa instanţelor de judecată, cu privire la modul de exercitare a
atribuţiilor de serviciu
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 39/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea angajării
unui avocat, în condiţiile legii, care să asiste şi să reprezinte angajaţii Primăriei Municipiului Mediaş şi
instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Mediaş în faţa organelor de cercetare penală şi în faţa
instanţelor de judecată, cu privire la modul de exercitare a atribuţiilor de serviciu şi Raportul de specialitate
întocmit de Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1268/25.01.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 38 de pe
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 95 şi 98/26.01.2022.
În conformitate cu prevederile art. 427 alin. (1-4) şi art. 549 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 - Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1 alin. (2) din OUG
nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de
modificare a unor acte normative.
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”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrative.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă angajarea unui avocat, în condiţiile legii, care să asiste şi să reprezinte angajaţii
Primăriei Municipiului Mediaş şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Mediaş în faţa
organelor de cercetare penală şi în faţa instanţelor de judecată, cu privire la modul de exercitare a
atribuţiilor de serviciu.
Art. 2. Se aprobă suportarea onorariului avocaţial din bugetul local, cu aplicarea art. 427 alin. (3) şi
(4) din OUG nr. 57/2019.
Art. 3. 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. 4. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei
Administraţie 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. 39/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina - Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea HCL nr. 160/2021 privind achiziționarea de servicii de
consultanță in domeniul achizițiilor publice și a serviciilor juridice pentru
implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 40/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea
completării HCL nr. 160/2021 privind achiziționarea de servicii de consultanță in domeniul achizițiilor
publice și a serviciilor juridice pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene
nerambursabile şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1344/25.01.2022,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 39 de pe
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 96, 97 şi 99/26.01.2022.
În conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare a unor acte normative.
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. (14), art. 139, art. 196, art. 200 din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă completarea art. 2 din HCL nr. 160/2021, dupa cum urmeaza:
(1) După poz. 7, se introduc trei noi pozitii, pozitia 8, 9 si 10, cu următorul cuprins:
8. „Resurse integrate pentru o dezvoltare locală sustenabilă”, cod SMIS 129622
9. „Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative, reducerea
birocrației și îmbunătățirea organizării instituționale”, cod SMIS 136328
10.„Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line
în Municipiul Mediaș, județul Sibiu”, cod SMIS 144673.”
(2) La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Serviciile de asistenta, consultanta și reprezentare juridică se vor asigura în fața instanțelor de
judecată, organelor de urmărire penală și a oricăror alte instituții competente”.
Art. 2. 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. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei
Administraţie 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. 40/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

