
 
 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind suplimentarea Dispoziţiei Primarului  nr.882/14.12.2020 privind convocarea Consiliului 

Local în şedinţă ordinară,  
 

Primarul Municipiului Mediaş, dl. Gheorghe Roman, 
Având în vedere Referatul cu nr. 17.441 din data de 16.12.2020  privind suplimentarea Ordinii de 

zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Mediaș din data de 21.12.2020, ora 16, convocată prin 
Dispoziţia Primarului nr. 882/14.12.2020.  

În temeiul prevederilor art. 133 alin.(1), art. 134 alin. (1) lit. ”a”, alin.(2) și (3) lit. ”a”,  art.196 
alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Adinistrativ,  

 
 

DISPUNE: 
 

Art. 1. (1) Se suplimentează Anexa la Dispoziţia Primarului nr.882/14.12.2020 privind 
convocarea Consiliului Local al municipiului Mediaş în şedinţa ordinară la data de luni 21 decembrie 
2020, ora 1600, care se va desfășura prin videoconferință, folosind aplicația electronică webex cisco, 
cu:  

Pct. nr. 15. Proiect de hotărâre privind  modificarea elementelor de identificare pentru 
„strada Valea Păucii” cuprinse în anexa la HCL Mediaș nr. 446/2018 - privind modificarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL 
Mediaș nr.61/2001 ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Mediaș” și însușirea acestuia de către Consiliul Local Mediaș 

Pct. nr. 16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al 
municipiului Mediaș  a terenului situat în Mediaș str. Gravorilor fn, identificat în CF Mediaș nr. 
105419 nr. cadastral 105419. 

Pct. nr. 17. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului 
Mediaș a unui obiectiv de investiție finalizat și completarea contractului de administrare nr. 
52/2017, încheiat cu Grădinița cu program prelungit nr.12 Mediaș. 

Pct. nr. 18. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al 
municipiului Mediaș, a unor imobile– terenuri, situate în intravilanul Municipiului Mediaș. 

Pct. nr. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza de Proiect Tehnic și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Instalație termică pentru imobilul 
de pe str. Unirii nr. 8 (fosta Autogară)”. 

Pct. nr. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor spații cu destinația de 
locuință conform Legii nr. 112/1995 . 

Pct. nr. 21. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare, pe o perioadă 
nedeterminată, a destinației imobilului reprezentând construcție și teren, situat în Municipiul 
Mediaș, str. Angărul de Sus fn., din imobil cu destinația de spațiu de învățământ aparținând 
Colegiului ,,Școala Națională de Gaz” Mediaș, identificat în CF nr. 113055, nr. top. 4131/2, teren 
curți-construcții în suprafață de 1184 mp, respectiv în CF nr. 113056, nr. top. 4131/3 teren curți-
construcții în suprafață de 875 mp, în zonă verde și de agrement alocat unei instituții publice în 
vederea desfășurării activității specifice. 

Pct. nr. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Metodologiei şi a criteriilor de 
repartizare a locuinţelor sociale din fondul locativ al municipiului Mediaș, pentru anul 2021”. 

Pct. nr. 23. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor aplicate pe anul 2021 
de către S.C. PIAȚA PRIM-COM-S.A Mediaș. 

Pct. nr. 24. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 355/2016 completată prin 
HCL nr.456/2017 privind aprobarea „Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de impunere a 
supraimpozitării pe clădirile neîntreţinute de pe raza Municipiului Mediaş” 

Pct. nr. 25. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 112/2020 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021. 



Pct. nr. 26. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și 
majorarea în anul 2021 cu 500%  a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin 
HCL nr. 355/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea situată în municipiul 
Mediaș str. Petofi Sandor nr.5. 

Pct. nr. 27. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și 
majorarea în anul 2021 cu 500%  a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin 
HCL nr. 355/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea situată în municipiul 
Mediaș str. Petofi Sandor nr. 18. 

Pct. nr. 28. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și 
majorarea în anul 2021 cu 500%  a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin 
HCL nr. 355/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea situată în municipiul 
Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 23. 

Pct. nr. 29. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și 
majorarea în anul 2021 cu 500%  a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin 
HCL nr. 355/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea situată în municipiul 
Mediaș str. Johannes Honterus nr. 6. 

Pct. nr. 30. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și 
majorarea în anul 2021 cu 500%  a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin 
HCL nr. 355/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea situată în municipiul 
Mediaș str. Johannes Honterus nr. 21. 

Pct. nr. 31. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și 
majorarea în anul 2021 cu 500%  a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin 
HCL nr. 355/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea situată în municipiul 
Mediaș str. Johannes Honterus nr. 41. 

Pct. nr. 32. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și 
majorarea în anul 2021 cu 500%  a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin 
HCL nr. 355/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea situată în municipiul 
Mediaș str. Mihai Viteazul nr. 4. 

Pct. nr. 33. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și 
majorarea în anul 2021 cu 500%  a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin 
HCL nr. 355/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea situată în municipiul 
Mediaș str. Gheorghe Doja nr. 7. 

Pct. nr. 34. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și 
majorarea în anul 2021 cu 500%  a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin 
HCL nr. 355/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea situată în municipiul 
Mediaș str. Gheorghe Doja nr. 15. 

Pct. nr. 35. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și 
majorarea în anul 2021 cu 500%  a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin 
HCL nr. 355/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea situată în municipiul 
Mediaș str. Tomis (C.T. G. Câmpului). 

Pct. nr. 36. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și 
majorarea în anul 2021 cu 500%  a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin 
HCL nr. 355/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea situată în municipiul 
Mediaș str. Mihail Kogălniceanu nr. 1. 

Pct. nr. 37. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și 
majorarea în anul 2021 cu 500%  a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin 
HCL nr. 355/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea situată în municipiul 
Mediaș str. Mihail Kogălniceanu nr. 12. 

Pct. nr. 38. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și 
majorarea în anul 2021 cu 500%  a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin 
HCL nr. 355/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea situată în municipiul 
Mediaș str. Mihail Kogălniceanu nr. 22. 

Pct. nr. 39. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și 
majorarea în anul 2021 cu 100%  a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin 
HCL nr. 355/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea situată în municipiul 
Mediaș str. Avram Iancu nr. 51. 



Pct. nr. 40. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și 
majorarea în anul 2021 cu 500%  a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin 
HCL nr. 355/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea situată în municipiul 
Mediaș str. Avram Iancu nr. 60. 

Pct. nr. 41. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și 
majorarea în anul 2021 cu 500%  a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin 
HCL nr. 355/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea situată în municipiul 
Mediaș str. Avram Iancu nr. 110. 

Pct. nr. 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convențiilor provizorii pentru 
acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Mediaș prin D.A.S. și Asociația 
Română pentru Persoane cu Handicap Mintal, filiala Mediaș, Asociația Sf. Mihail Mărturisitorul, 
Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj – Centru de Recuperare Neuromotorie Pruncul 
Isus Mediaș și Asociația „Love & Light Romania” pentru anul 2021. 

Pct. nr. 43. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 175/2020 
privind reglementarea situației juridice a terenului ce asigură accesul în cadrul imobilului–
Grădinița cu program prelungit „Pinnochio” situat în Mediaș str. Rubinului nr. 5. 

Pct. nr. 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări 
rambursabile externe de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea 
asigurării cofinanțării unor investiții publice de interes local. 

 
 (2) Proiectul ordinii de zi  modificat și completat conform alineatului precedent constituie anexă 

la prezenta Dispoziție. 
 
Art.2. (1) Materialele înscrise în suplimentarea proiectului Ordinii de zi vor fi transmise prin e-

mail consilierilor locali și postate pe site-ul  www.primariamedias.ro. de către Compartimentul Aparatul 
permanent de lucru al Consiliului Local. 
 (2) Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al municipiului Mediaș, conform Anexei menționate la art.1. 
 (3) Consilierii locali sunt invitați să formuleze  și să depună amendamente asupra proiectelor de 
hotărâri. 
 

Art. 3. Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul 
prevăzut de lege. 
 
 Art.4. Dispoziția se comunică Instituției Prefectului județului Sibiu, Direcției de Administrație 
Publică Locală, Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local.  
 
 

   Primar,                                                     Secretar general,                      
             Gheorghe Roman                                          Petruțiu Marina-Simona 
 
 
 
 
 
 
 
Emisă la Mediaş 16.12.2020 
NR. 892/2020 
3 ex. MD/ MD 
Se comunică la : 1 ex. dos.disp.;1 ex. Prefectură; 1 ex. Aparat CLM    

http://www.primariamedias.ro/

