
 

MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                      VIZAT  
           SECRETAR GENERAL 
                                 Sanda Muntean    
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetelor  

instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din  
venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și a programului de  

investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022 
 

Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară, de îndată la data de 13 mai 2022,  
Având în vedere 
- Referatul de aprobare nr. 164/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea rectificării 

bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei 
obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022 
şi Raportul de specialitate nr. 8661/12.05.2022, întocmit de Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate 
al Primarului Municipiului Mediaş, 

- 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. 402, 405 şi 408/13.05.2022. 

Văzând HCL nr. 41/2022 privind aprobarea bugetului local a bugetului fondurilor externe nerambursabile și 
bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii a listei obiectivelor de 
investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022, modificată şi 
completată prin HCL nr. 64/2022. 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. „c”, art. 29, art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1) 
alin. (2) alin. (4) alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată.  

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 
200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Municipiului Mediaş pe anul 2022, 
conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi modificarea listei obiectivelor 
de investiţii finanțate integral sau parțial de la bugetul local, conform anexelor nr. 4 şi 5 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului unor instituții şi servicii publice finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii pe anul 2022 conform anexelor nr. 6 şi 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie. 

Art. 4. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice,  şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.  
 
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 164/2022  
SM/AO Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                 VIZAT 
                   SECRETAR GENERAL 
                                         Sanda Muntean 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona  
funcțională a ADI Nord Trans” , a cheltuielilor aferente proiectului, precum şi a participării  

Municipiului Mediaș în parteneriat la programul de finanțare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule  
destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național  
de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul Local şi a acordului de parteneriat  

 
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară, de îndată la data de 13 mai 2022,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 162/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea participării 

Municipiului Mediaș în parteneriat la programul de finanțare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate 
transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C10 - Fondul Local şi a acordului de parteneriat și Raportul de specialitate nr. 8575/11.05.2022, întocmit 
de Direcția Administraţie Publică Locală din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș,   

- 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. 403, 406 şi 409/13.05.2022. 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, 
coroborate cu prevederile Ghidului Specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene 
aferente PNNR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, aprobat prin Ordinul nr. 999/10.05.2022. 

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative art. 129 alin. (2) lit. „e” alin. (9) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 - 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona funcțională a ADI Nord 
Trans”.  

Art. 2. Se aprobă participarea Municipiului Mediaş în parteneriat, la programul de finanțare I.1.1 Înnoirea 
parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul Local. 

Art. 3. Se aprobă acordul de parteneriat conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.  
Art. 4. Se aprobă nota de fundamentare şi descrierea sumară a investiției, conform anexelor 1 şi 2 la prezenta 

hotărâre.  
Art. 5. (1) Se aprobă cheltuielile legate de proiect, inclusiv cheltuielile neeligibile pentru implementarea 

proiectului.  
(2) Se aprobă contribuția Municipiului Mediaş în sumă de 1.091.550 euro fără TVA din bugetul prealocat pentru 

accesarea fondurilor în cadrul programului de finanțare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului 
public (achiziția de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - 
Fondul Local în vederea realizării proiectului menționat la art. 1 

(3) Cheltuielile neeligibile legate de proiect necesare pentru implementarea acestuia se susțin din bugetele locale 
ale partenerilor aşa cum rezultă din nota de fundamentare prevăzută la art. 4. 

Art. 6. Se mandatează primarul Municipiului Mediaş, domnul Gheorghe Roman, în calitate de reprezentant de 
drept al Municipiului Mediaş, să semneze acordul de parteneriat, menționat la art. 3. 

Art. 7. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 107/2022 modificată şi completată 
prin HCL nr. 156/2022 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 8. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Administraţie Publică Locală din subordinea sa, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art. 9. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Administraţiei Publice Locale, 
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. 162/2022 
SM/AO Cod: FP-06-01 ver.1 

 

http://www.primariamedias.ro/


 

MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                       VIZAT 
                   SECRETAR GENERAL 
                                          Sanda Muntean 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării Municipiului Mediaş, în cadrul Planului Național  
de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul Local, I.1 - Mobilitate  

urbană durabilă, cu proiectul „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului  
public - Stații de încărcare autobuze şi microbuze”, de aprobare a notei de fundamentare  

şi a descrierii sumare a investiţiei, precum şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect 
 

Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară, de îndată la data de 13 mai 2022,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 163/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea participării în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul Local, I.1 - Mobilitate urbană durabilă, 
cu proiectul „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public - Staţii de încărcare autobuze şi microbuze”, 
de aprobare a notei de fundamentare şi a descrierii sumare a investiţiei, precum şi aprobarea cheltuielilor legate de 
proiect și Raportul de specialitate nr. 8608/12.05.2022, întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de 
Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, 

- 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. 404, 407 şi 410/13.05.2022. 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, 
coroborate cu prevederile Ghidului Specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene 
aferente PNNR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, aprobat prin Ordinul nr. 999/10.05.2022. 

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative art. 129 alin. (2) lit. „e” alin. (9) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 - 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Mediaş, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C10 - Fondul Local, I.1 - Mobilitate urbană durabilă, cu proiectul „Înnoirea parcului de vehicule 
destinate transportului public - Staţii de încărcare autobuze şi microbuze”. 

Art. 2. Se aprobă nota de fundamentare şi descrierea sumară a investiției, conform anexelor 1 si 2 la prezenta 
hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă cheltuielile legate de proiect, şi anume a valorii maxime eligibile a investiţiei în cuantum de 
3.102.000,00 euro fără TVA, respectiv a valorii TVA aferentă cheltuielilor eligibile în sumă de 589.380,00 euro. 

Art. 4. Se aprobă susţinerea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile legate de proiect necesare pentru 
implementarea acestuia în cuantum de 64.978,97 euro inclusiv TVA. 

Art. 5. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile HCL nr. 156/2022 şi HCL nr. 129/2022 îşi 
încetează aplicabilitatea. 

Art. 6. 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. 7. 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. 163/2022 
SM /AO Cod: FP-06-01 ver.1 

 

http://www.primariamedias.ro/

