
 
MUNICIPIUL MEDIAŞ     VIZAT 
        SECRETAR GENERAL 
        Petruţiu Marina Simona 
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea aderării de noi membri, modificării Statutului  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru  
serviciul de transport public local prin curse regulate „ NORD  

TRANS”, precum şi a Statutului actualizat al Asociaţiei 
 

Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 
2022, 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 89/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 

aderării de noi membri, aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate „NORD TRANS”, precum 
şi aprobarea Statutului actualizat al Asociaţiei și Raportul de specialitate întocmit de Direcția 
Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş 
înregistrat sub nr. 4236/09.03.2022, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 1 
de pe Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. 218, 220 și 221/14.03.2022. 

- Având în vedere Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru 
serviciul de transport public local prin curse regulate „NORD TRANS” nr. 3/07.03.2022, înregistrată 
la Primăria Mediaş cu nr.4236/08.03.2022 precum şi Hotărârile Consiliului local ale localităţilor 
Bârghiş, Hoghilag şi Micăsasa, privind aderarea acestor localităţi la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate 
„NORD TRANS”. 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) şi (2) şi ale art. 32 alin. (1) din Statutul Asociaţiei 
şi ale art. 6 alin. (2) din O.G.nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.  

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

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă aderarea localităţilor Bârghiş, Hoghilag şi Micăsasa la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local prin curse 
regulate „NORD TRANS”. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi 
publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate „NORD TRANS”, prin Actul 
Adiţional nr. 1, în forma prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Statutul Actualizat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi 
publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate „NORD TRANS” conform anexei 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se mandatează dl. Gheorghe Roman, Primarul Municipiului Mediaş, în Adunarea 
Generală a Asociaţiei, să voteze pentru acceptarea de noi membri, pentru aprobarea Actului Adiţional 
nr. 1 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „NORD TRANS” şi a Statutului Actualizat 



al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „NORD TRANS”, conform anexelor 1 şi 2 din prezenta 
hotărâre.  

Art. 5. Se împuternicește dl. Gheorghe Roman, Primarul Municipiului Mediaş să semneze în 
numele şi pe seama Municipiului Mediaş, Actul Adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „NORD TRANS” şi Statutul Actualizat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„NORD TRANS”, conform anexelor 1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Se împuterniceşte d-na Stama Diana, consilier juridic în cadrul Aparatului de 
Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru 
înregistrarea modificărilor la Statutul Asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa 
Judecătoriei Mediaş.  

Art. 7. 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. 8. 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. 89/2022 
PMS/CT Cod:FP-06-01 ver.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                   VIZAT 
                 SECRETAR GENERAL 
                                      Petruţiu Marina - Simona  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea actualizării Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici  

pentru obiectivul de investiții „Echipare tehnico - edilitară blocuri A.N.L. str. Gheorghe 
Lazăr, fn, etapa I cu 88 u.l., în Municipiul Mediaş, județul Sibiu”, faza S.F. 

 
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în ședință extraordinară la data de 14 martie 

2022, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 90/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 

actualizării Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții 
„Echipare tehnico - edilitară blocuri A.N.L. str. Gheorghe Lazăr, fn, etapa I cu 88 u.l., în Municipiul 
Mediaş, județul Sibiu”, faza S.F. și 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. 4461/09.03.2022,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 2 de 
pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 219 și 222/14.03.2022. 

Văzând Adresa nr. 3632/25.02.2022 a Agenției Naționale pentru Locuințe înregistrată la 
Primăria Municipiului Medias sub nr. 4497/10.03.2022. 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, actualizată, și ale H.G. nr. 34/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai 
obiectivului de investiţii „Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Sibiu, Municipiul 
Mediaş, str. Gheorghe Lazăr fn”. 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul de investitii „Echipare tehnico - edilitară blocuri A.N.L. str. Gheorghe Lazăr, fn, etapa I cu 
88 u.l., în Municipiul Medias, județul Sibiu”, faza S.F., conform Anexei nr. 1 si 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş prin Direcția Dezvoltare Urbană 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, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, 
Direcției Dezvoltare Urbana și se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de 
internet www.primariamedias.ro. 

 
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 90/2022 
PMS Cod: FP-06-01 ver.1 
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