
 
 
 
 
 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind modificarea și suplimentarea Dispoziţiei Primarului nr. 752/22.10.2020 privind 

convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară,  
 

 
Primarul Municipiului Mediaş, dl. Gheorghe Roman, 
Având în vedere Referatul cu nr. 14.233 din data de 29.10.2020 privind modificarea și 

suplimentarea Ordinii de zi a ședinței ordinare  a Consiliului Local Mediaș din data de 30.10.2020, ora 
16,  

În temeiul prevederilor art. 133 alin.(1), art. 134 alin. (1) lit. ”a”, alin.(2) și (3) lit. ”a” și alin. (5),  
art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Adinistrativ,  

 
 

DISPUNE: 
 

Art. 1. (1) Se modifică și se suplimentează Anexa la Dispoziţia Primarului nr. 752/22.10.2020 
privind convocarea Consiliului Local al municipiului Mediaş în şedinţa ordinară la data de  30 octombrie 
2020, ora 1600, în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei municipiului Mediaş, astfel:  

De la această dată,  s-a suplimentat ordinea de zi cu 14 puncte, astfel:  
- Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al 

domnului Popa Florin Adrian în Consiliul Local al Municipiului Mediaș. 
- Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al 

doamnei Sima Maria Simona în Consiliul Local al Municipiului Mediaș. 
- Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al 

doamnei Moraraș Dana Maria în Consiliul Local al Municipiului Mediaș. 
- Proiect de hotărâre privind  atribuirea denumirii de Strada Helesteului. 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și 

cheltuieli al municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii publice finanțate integral 
sau parțial din venituri proprii, precum și rectificarea listelor obiectivelor de investiții și a 
programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2020. 

- Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Mediaș, a unei suprafețe de teren de 75 mp, situată în Mediaș str. Nicolae Teclu fn. 

- Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în domeniul public al municipiului 
Mediaș, precum și modificarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a 
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 
16621/2007. 

- Proiect de hotărâre privind actualizarea proiectului la faza D.A.L.I., a descrierii sumare și 
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare/Modernizare Școala 
Gimnazială Ighișul Nou”. 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitare/Modernizare Școala 
Gimnazială Ighișu Nou”, cod SMIS 136835 și a cheltuielilor legate de proiect. 

- Proiect de hotărâre 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)”. 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Centru Comunitar Medico-Social 
(Corp R Aviație)”, cod SMIS 136917 și a cheltuielilor legate de proiect. 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de 
învățământ din Municipiul Mediaș, județul Sibiu în vederea gestionării situației de pandemie 
generată de virusul SARS-COV-2 2020”, și  a cheltuielilor legate de proiect. 



- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Achiziție de tablete școlare și alte 
echipamente necesare desfășurării activității didactice on- line în Municipiul Mediaș, județul Sibiu” 
și a cheltuielilor legate de proiect. 

- Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului 
Mediaș cu privire la oportunitatea achiziționării de către municipiul Mediaș a unui teren situat 
administrativ în municipiul Mediaș str. Wewern fn, în scopul amenajării unui loc de joacă pentru 
copii. 

 
De asemenea s-au renumerotat proiectele de hotărâre înscrise de pe ordinea de zi, conform 

anexei. 
 
 (2) Proiectul ordinii de zi  modificat și suplimentat 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 29.10.2020 
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3 ex. MD/ MD 
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