
    
 

MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                  VIZAT 
         SECRETAR GENERAL 
                                Petruţiu Marina – Simona 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului local, a bugetului creditelor externe, 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 
 

Consiliul local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 04 februarie 
2022, 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 48/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 

bugetului local, a bugetului creditelor externe, 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 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economic din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1.451/27.01.2022,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 1 
de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 100, 111 și 118/03.02.2022. 

Având în vedere dezbaterea publică care a avut loc în data de 20 ianuarie 2022, 
Văzând adresa nr. SBG DEX nr. 243/05.01.2022 și deciziile nr. 1/04.01.2021 și nr. 

2/04.01.2022 ale Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu, Hotărârea Consiliului 
Județean Sibiu nr. 3/27.01.2022, HCL Mediaş nr. 125/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2022, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și (3), art. 20 alin. (1) lit. „a”, art. 23 alin. (2) lit. 
„a”, art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, Legea nr. 317/2021 - 
Legea bugetului de stat pe anul 2022. 

În temeiul prevederilor 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. (1) Se aprobă bugetul local al Municipiului Mediaş pe anul 2022, astfel: 
 a) Venituri    193.691,39 mii lei, 
 b) Excedent    12.610,52 mii lei, 
 c) Cheltuieli    206.301,91 mii lei,  
pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. I şi II care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Excedentul anilor precedenți în sumă totală de 12.610,52 mii lei este cuprins în anexa nr. 
III care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare a 
bugetului local în anul 2022.  

Art. 2. Se aprobă vărsămintele secţiunii de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de 
dezvoltare a bugetului local în sumă de 14.140,71 mii lei. 

Art. 3. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii, programul de investiții publice pe grupe de 
investiții și surse de finanțare, ce vor fi realizate în Municipiul Mediaş în anul 2022, conform anexelor 
nr. IV, V și VI care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  
  
 
 
 

 



 
 
Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de investiții publice pe anul 

2022 pentru Clubul Sportiv Municipal Mediaş, în sumă de 1.642,00 mii lei, conform anexei nr. VII 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:  
 a) transfer buget local    1.642,00 mii lei 

Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Unitatea de Asistenţă 
Medico - Socială Mediaș, în sumă de 3.343,00 mii lei, conform anexei nr. VIII care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 

a) transfer buget local   2.450,00 mii lei 
b) venituri proprii                          893,00 mii lei 

      3.343,00 mii lei 
Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Direcţia de Asistenţă 

Socială Mediaş, în sumă de 22.719,00 mii lei conform anexei nr. IX care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, astfel: 

a) 4.699,00 mii lei Direcţia de Asistenţă Socială, din care: 
1. cheltuieli de personal    2.292,00 mii lei   
2. cheltuieli materiale        1.371,00 mii lei 
3. alte cheltuieli                    140,00 mii lei 
4. ajutoare sociale                225,00 mii lei 
5. proiect fonduri externe     671,00 mii lei 

b) 1.532,00 mii lei Creşă, din care: 
1. cheltuieli de personal      1.059,00 mii lei 
2. cheltuieli materiale            473,00 mii lei 

c) 1.395,00 mii lei Dispensare medicale, din care: 
1. cheltuieli de personal    1.362,00 mii lei 
2. cheltuieli materiale             18,00 mii lei 
3. alte cheltuieli                      15,00 mii lei 

d) 500,00 mii lei Cantina ajutor social 
e) 14.593,00 mii lei Asistenţă socială, din care: 

1. ajutoare sociale                                        85,00 mii lei   
2. asistenţă vârstnici                       259,00 mii lei 
3. asistenţă socială în caz de invaliditate       14.249,00 mii lei 

Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2022 la Cap. 65.02 Învăţământ - 
buget local, în sumă de 40.539,72 mii lei, cap. 65.08 Învăţământ - fonduri externe nerambursabile, 
suma de 1.446,72 mii lei și cap. 65.10 Învăţământ - venituri proprii, în sumă de 717,04 mii lei, conform 
anexei nr. X care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 

a) buget local                        40.539,72 mii lei din care: 
1. cheltuieli personal             176,00 mii lei 
2. cheltuieli materiale         4.272,00 mii lei 
3. ajutoare sociale                        571,00 mii lei 
4. alte transferuri                               5,00 mii lei 
5. burse                         3.565,00 mii lei 
6.proiecte fonduri                      30.206,92 mii lei 
7.investiţii                        1.743,80 mii lei 

b) fonduri externe nerambursabile  717,04 mii lei 
c) venituri proprii       1.446,72 mii lei 

                                                                  42.703,48 mii lei 
Art. 8. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, lista obiectivelor de investiţii şi programul 

de investiții publice pe anul 2022, pentru Spitalul Municipal Mediaş, în sumă de 99.506,44 mii lei, 
conform anexei nr. XI care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 
  a) transfer de la buget local      1.450,00 mii lei, din care: 
    1. cheltuieli materiale  1.200,00 mii lei 
   2. investiţii       250,00 mii lei 
  b) venituri proprii                       98.056,44 mii lei 
                          99.506,44 mii lei 
 
 



 
 

Art. 9. Se aprobă cofinanțarea 2% către Apa Târnavei Mari, aferentă anului 2022 pentru 
”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Regiunile Mediaș, Agnita și 
Dumbrăveni, Județul Sibiu”, conform anexei nr. XII care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 10. Prezenta hotărâre produce efecte juridice de la data aducerii la cunoștință publică. 
Art. 11. Primarul Municipiului Mediaş, prin direcţiile şi serviciile de specialitate din 

subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea 
prevederilor din actele normative în materie. 

Art. 12. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Spitalului Municipal Mediaş, Club Sportiv Municipal Mediaș, Direcţiei de Asistenţă Socială, Unității 
de Asistenţă Medico - Socială Mediaș, S.C. Piaţa Prim Com S.A. Mediaş, S.C. Apa Târnavei Mari 
S.A. Mediaş, S.C. Meditur S.A. Mediaş, SC Eco-Sal SA şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.   
 
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 48/2022  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                VIZAT 
                 SECRETAR GENERAL 
                                         Petruţiu Marina - Simona  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui sprijin financiar  

către Clubul Sportiv,, Gaz Metan ˮ Mediaș  
 

Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 04 februarie 2022, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 44/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune acordarea unui sprijin 

financiar către Clubul Sportiv,, Gaz Metan ˮ Mediaș şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică 
din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1565/28.01.2022,   

- 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. 101, 112 şi 119/3.02.2022.  

Văzând adresa nr. 64/27.01.2022 a Clubului Sportiv „Gaz Metan” Mediaș, înregistrată la Primăria 
Municipiului Mediaș sub nr. 1547/27.01.2022. 

În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului. 

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată, 129 alin (2) lit. „b” și „d”, alin. (4) lit. „a”, alin. (7) lit. „f”, art. 139, art. 196, 
art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se aproă acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv ,,Gaz Metanˮ Mediaș, structură sportivă 

înființată în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului. 
Art. 2. Sprijinul financiar este în sumă de 1.000.000 lei și se acordă pe durata stării de alertă. 
Art. 3. Sprijinul financiar se acordă pentru acoperirea cheltuielilor însemnând: drepturile salariale pentru 

sportivi și staff-ul care au încheiate contracte cu clubul solicitant; drepturi salariale pentru personalul administrativ 
care au încheiate contracte cu structura sportivă solicitantă; cheltuieli care țin de funcționarea normală a clubului 
(alimente, medicație, deplasare meci, chirii/cazare jucători, utilități/servicii); cheltuieli generate de situația 
excepțională a stării de alertă și de respectarea cerințelor impuse de autorități prin protocol medical pentru reluarea 
activității clubului ( testări RT-PCR, analize și investigații medicale, cantonamente cu auto-izolare pentru jucători 
și staff, materiale igienico - sanitare, cheltuieli cu materiale de unică folosință pentru activitatea de alimentație) . 

Art. 4. Beneficiarul sprijinului răspunde de modalitatea de utilizare a sumelor acordate, conform destinației 
pentru care au fost alocate și în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art. 5. Beneficiarul are obligația de a justifica modul de utilizare a sprijinului financiar. 
Art. 6. Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri de consiliu se va încheia un contract 

privind acordarea sprijinului financiar, ce va include cel puțin următoarele clauze: 
a. Părțile contractuale; 
b. Sprijinul financiar acordat; 
c. Obiectul contractului; 
d. Obligațiile părților; 
e. Modalitatea de acordare a sprijinului; 
f. Modul și termenele de justificare a sumelor primite; 
g. Clauze privind neîndeplinirea obligațiilor contractuale; 
h. Posibilitatea limitării sprijinului financiar acordat, în situația modificării legislației incidente. 

Art. 7. Primarul Municipiului Mediaş prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor 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, Clubului Sportiv 
„Gaz Metan” Mediaș, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro. 

 
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 44 /2022 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                                  VIZAT 
                   SECRETAR GENERAL 
                                      Petruţiu Marina - Simona  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui sprijin financiar  
pentru Clubul Sportiv ,,Ippon Mediaș” 

 
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 04 februarie 2022, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 45/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune acordarea unui sprijin 

financiar pentru Clubul Sportiv ,,Ipponˮ Mediaș şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1519/27.01.2022,   

- 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. 102, 113 şi 120/3.02.2022.  

Văzând adresa Clubului Sportiv „Ippon Mediaș”, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 
1104/20.01.2022. 

În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului. 

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată, 129 alin (2) lit. „b” și „d”, alin. (4) lit. „a”, alin. (7) lit. „f”, art. 139, art. 
196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aproba acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv ,,Ippon Mediaș”, structură sportivă 
înființată în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului. 

Art. 2. Sprijinul financiar este în sumă de 100.000 lei și se acordă pe durata stării de alertă. 
Art. 3. Sprijinul financiar se acordă pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare sau de natură salarială. 
Art.4. Beneficiarul sprijinului răspunde de modalitatea de utilizare a sumelor acordate, conform 

destinației pentru care au fost alocate și în conformitate cu legislația în vigoare. 
Art. 5. Beneficiarul are obligația de a justifica modul de utilizare a sprijinului financiar. 
Art. 6. Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri de consiliu se va încheia un contract 

privind acordarea sprijinului financiar, ce va include cel puțin următoarele clauze: 
a. Părțile contractuale; 
b. Sprijinul financiar acordat;  
c. Obiectul contractului; 
d Obligațiile părților; 
e. Modalitatea de acordare a sprijinului; 
f. Modul și termenele de justificare a sumelor primite; 
g. Clauze privind neîndeplinirea obligațiilor contractuale. 
h. Posibilitatea limitării sprijinului financiar acordat, în situația modificării legislației incidente. 
Art. 7. Primarul Municipiului Mediaş prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor 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, Clubului Sportiv 
„Ippon Mediaș”, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro. 

 
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 45/2022 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                   VIZAT 
                     SECRETAR GENERAL 
                                             Petruţiu Marina - Simona  
 

                                      PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui sprijin financiar  

pentru Clubul Sportiv Școlar Mediaș 
 

Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 04 februarie 2022, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 46/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune acordarea unui sprijin 

financiar pentru Clubul Sportiv Școlar Mediaș şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1515/27.01.2022,   

- 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. 103, 114 şi 121/3.02.2022.  

Văzând adresa Clubului Sportiv Școlar Mediaș, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 
1068/19.01.2022. 

În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului. 

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată, 129 alin. (2) lit. „b” și „d”, alin. (4) lit. „a”, alin. (7) lit. „f”, art. 139, art. 
196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se aproba acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv Școlar Mediaș, structură sportivă 

înființată în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului. 
Art. 2. Sprijinul financiar este în sumă de 50.000 lei și se acordă pe durata stării de alertă. 
Art. 3. Sprijinul financiar se acordă pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare. 
Art. 4. Beneficiarul sprijinului răspunde de modalitatea de utilizare a sumelor acordate, conform 

destinației pentru care au fost alocate și în conformitate cu legislația în vigoare. 
Art. 5. Beneficiarul are obligația de a justifica modul de utilizare a sprijinului financiar. 
Art. 6. Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri de consiliu se va încheia un contract 

privind acordarea sprijinului financiar, ce va include cel puțin următoarele clauze: 
a. Părțile contractuale; 
b. Sprijinul financiar acordat; 
c. Obiectul contractului; 
d. Obligațiile părților; 
e. Modalitatea de acordare a sprijinului; 
f. Modul și termenele de justificare a sumelor primite; 
g. Clauze privind neîndeplinirea obligațiilor contractuale; 
h. Posibilitatea limitării sprijinului financiar acordat, în situația modificării legislației incidente. 
Art. 7. Primarul Municipiului Mediaş prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor 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, Clubului Sportiv 
Scolar Mediaș, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro. 

 
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 46/2022 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariamedias.ro/


 
MUNICPIUL MEDIAŞ 

 
                                                                                        VIZAT 
                          SECRETAR GENERAL, 
                        Petruţiu Marina Simona 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind atribuirea denumirii de Strada Narcisei 

 
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 04 februarie 2022,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 41/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

atribuirea denumirii de Strada Narcisei şi Raportul de specialitate întocmit de către Aparatul Permanent de 
Lucru al Consiliului Local din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş înregistrat 
sub nr. 1.568/28.01.2022; 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 5 de pe 
Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 104, 115 și 122/3.02.2022; 

- Referatul întocmit de către Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului Local înregistrat sub nr. 
22.025/20.12.2021prin care se propune atribuirea denumirii de Strada Narcisei;  

- avizul Direcţiei Dezvoltare Urbană din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului 
Mediaş înregistrat sub nr. 22.500/29.12.2021;   

- avizul favorabil al Comisiei de atribuire de denumiri din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu 
nr. 1239/21.01.2022. 

În temeiul prevederilor art. 2 lit. „d”, art. 3 alin. (1) din OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea 
de denumiri, actualizată. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „c” şi alin. (6) lit. „d”, art. 139 alin. (1) şi art. 
196 alin. (1) lit. „b” şi art. 200 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
HOTÃRÃŞTE 

 
 

Art. 1. Se aprobă atribuirea denumirii de Strada Narcisei în zona străzii Moșnei, compusă din teren 
intravilan, categoria de folosință ”arabil” proprietate privată, identificat în CF Mediaș nr. 115132 sub 
nr. cadastral/topografic 115132, în suprafață de 516 mp, (lungime de 65 ml, lățime de 7 ml) și va asigura 
accesul la 4 parcele de teren, conform planului de încadrare în zonă anexat.  

Art. 2. Primarul Municipiului 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 de Administraţie Publică 
Locală, Direcţiei Economice, Direcţiei Dezvoltare Urbană - Serviciul Aministrare Patrimoniu, Cadastru și 
Topometrie, Direcţiei Tehnice, Serviciului Fiscal Local, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor, Serviciului Poliţiei Locale, Direcția de administrare a Domeniului Public, S.C. Eco - SAL S.A., 
S.C. Apa Târnavei Mari S.A., Oficiului Poştal Mediaş, Poliţiei Mediaş, şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 
 

Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş - Gheorghe Roman 
Nr. 41/2022 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver. 1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                  VIZAT 
                     SECRETAR GENERAL 
                                             Petruţiu Marina – Simona 
  

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase pe picior  
către agenți economici și a masei lemnoase fasonate către populație, 
 material lemnos provenit din tăieri de produse accidentale în anul  

2022, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Mediaș 
 

Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 04 februarie 2022,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 49/2020 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea prețurilor 

de vânzare a masei lemnoase pe picior către agenți economici și a masei lemnoase fasonate către populație, 
material lemnos provenit din tăieri de produse accidentale în anul 2022, din fondul forestier proprietate publică 
a Municipiului Mediaș şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Dezvoltare Urbană din cadrul Aparatului 
de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1.265/25.01.2022,   

- 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. 105 şi 123/3.02.2022. 

Având în vedere adresa nr. 7.166/25.11.2021 a Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică 
Sibiu, Ocolul Silvic Mediaş, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaş sub nr. 20.732/26.11.2021, 

În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicat, HG nr. 
715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, Decizia nr. 566/2018 și Decizia nr. 648/2021 a Directorului general al Regiei Naționale a Pădurilor - 
ROMSILVA. 

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. (4), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ. 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă volumul de masă lemnoasă propus a se valorifica în anul 2022, din fondul forestier 
proprietate a Municipiului Mediaș, respectiv 1,000 mii mc, produse accidentale I, conform tabelului transmis 
de Direcția Silvică Sibiu, Ocolul Silvic Mediaș prin adresa nr. 7.166/25.11.2021, înregistrată la Primăria 
Municipiului Mediaş sub nr. 20.732/26.11.2021, cuprins în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă prețurile de referință pentru masa lemnoasă pe picior pe specii/grupe de specii, grade 
de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, conform Deciziei nr. 648/25.10.2021 a 
Directorului general al Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA privind aprobarea prețurilor de referință pe 
anul 2022, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu referire numai la produsele 
accidentale I și II. 

Art. 3. Se împuternicește Direcția Silvică Sibiu, prin Comitetul Director, să aprobe tipul licitațiilor 
organizate în cursul anului 2022, pentru valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate 
publică a Municipiului Mediaș - produse accidentale I și II: prezentarea ofertelor în plic închis și sigilat, licitație 
cu strigare sau licitație mixtă. 

Art. 4. Se împuternicește administratorul, Direcția Silvică Sibiu, prin Comitetul Director al Direcției 
Silvice Sibiu, să aprobe prețurile de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior provenită din fondul 
forestier proprietate publică a Municipiului Mediaș care urmează să facă obiectul licitațiilor organizate de către 
Direcția Silvică Sibiu în anul 2022. 

Art. 5. Se aprobă propunerea de constituire a unei rezerve de 20% din volumul total prevăzut a se 
valorifica în anul 2022, conform HG nr. 715/2017.  

Art. 6. Se aprobă lista preţurilor care fac obiectul vânzării directe a lemnului fasonat la drum, pentru 
produse accidentale II, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre (anexa nr. 7 la 
Decizia nr. 648/25.10.2021 a Directorului general al Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA). 

Art. 7. Se aprobă lista preţurilor care fac obiectul vânzării directe a lemnului fasonat la cioată, pentru 
produse accidentale II, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre (anexa nr. 8 la 
Decizia nr. 648/25.10.2021 a Directorului general al Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA). 

 
 
 



 
 
Art. 8. Se împuternicește administratorul, Direcția Silvică Sibiu, prin Ocolul Silvic Mediaș, să stabilească 

nivelul tarifelor pentru prestări servicii de exploatări forestiere în scopul exploatării masei lemnoase cu operatori 
economici atestați sau prin regie proprie de către Ocolul Silvic Mediaș. 

Art. 9. 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. 10. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei 
Dezvoltare Urbană, Ocolului Silvic Mediaş, Direcţiei Silvice Sibiu şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.  
 
 
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 49/2022  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ                                                          

                             
VIZAT 

                  SECRETAR GENERAL 
                                                               Petruţiu Marina - Simona  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, 
întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator  

al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Mediaş 
 

Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 04 februarie 
2022,  

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 50/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea 

Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de 
administrator al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Mediaş 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. 1.215/21.01.2022,   

- avizele comisiilor de specialitate nr.1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 7 de pe 
Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 106 şi 124/3.02.2022. 

Văzând adresa înaintată de către Ocolul Silvic Mediaş nr. 279/11.01.2022 înregistrată la Primăria 
Municipiului Mediaş sub nr. 513/12.01.2022. 

Având în vedere art. (1) - (4) al Contractul de administrare a fondului forestier nr. 1/2019, 
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, actualizată, 

ale Legii 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. „c”, alin. (4), art. 139, art. 
196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 întocmit de către Ocolul Silvic 

Mediaş, în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Mediaş, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. 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. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, 
Direcţiei Dezvoltare Urbană, Ocolului Silvic Mediaş şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea 
acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 

 
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 50/2022  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUNICIPIUL MEDIAŞ                                                           

                            
VIZAT 

                  SECRETAR GENERAL 
                                Petruţiu Marina - Simona  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind soluționarea plângerii prealabile  
formulate de către SC FRUCTOMED SA 

 
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 04 februarie 2022,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 51/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune soluționarea plângerii 

prealabile formulate de către SC FRUCTOMED SA şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia 
Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş 
înregistrat sub nr. 1.649/31.01.2021,   

- avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 8 de pe Ordinea 
de zi, înregistrate sub nr. 107, 116 şi 125/3.02.2022. 

Văzând plângerea prealabilă formulată de SC FRUCTOMED SA înregistrată la Primăria Municipiului 
Mediaș sub nr. 1454/27.01.2022 și HCL nr. 414/2021 privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi 
majorarea în anul 2022 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 
355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 51 ap. 
1 proprietar SC FRUCTOMED SA. 

Având în vedere că în Nota tehnică de constatare din 25.11.2021 s-a determinat starea tehnică 
nesatisfăcătoare a imobilului situat în str. Avram Iancu nr. 51, respectiv a părților comune (întreg teren clădit și 
neclădit, fundații, zid de sprijin, ziduri despărțitoare, planșeu acoperiș, terasă, casa scării, centrală termică, 
terasă exterioară, scări exterioare, instalații: gaze, apă, canal, termice, electrice, trotuar de protecție, holuri acces 
scări) din care SC Fructomed SA deține cota indiviză de 11,46%. 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, art. 
489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din HG nr. 1/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (1) și alin. (14), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se respinge ca neîntemeiată plângerea prealabilă formulată de SC FRUCTOMED SA prin avocat 

Nartea Ștefan Florin, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 1.454/27.01.2022, referitoare la 
revocarea HCL nr. 414/2021 privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 
100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și 
completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 51 ap. 1 proprietar SC 
FRUCTOMED SA. 

Art. 2. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Administrație 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 
Administrație Publică Locală, petentului, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de 
internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 51/2022  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                   VIZAT 
                 SECRETAR GENERAL 
                                         Petruţiu Marina - Simona  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului la faza SF și a indicatorilor 

tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Statie de 
reîncărcare pentru autovehicule electrice in Municipiul Medias”   

 
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 04 februarie 2022, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 42/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea proiectului 

la faza SF și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții „Statie de reincarcare pentru 
autovehicule electrice în Municipiul Medias” şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Tehnică - Serviciul 
Investiții si Programe de Finanțare din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş 
înregistrat sub nr. 1566/28.01.2022,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 9 de pe 
Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 108 şi 126/3.02.2022.  

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, 
actualizată, si ale Ordinului nr. 1.962 din 29 octombrie 2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a 
Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru 
vehicule electrice în localităţi, cu modificările și completările ulterioare. 

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”, alin. 7 lit. n), art. 139, art. 196 alin. 
(1), lit. „a” art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă proiectul la faza SF pentru obiectivul de investiții „Statie de reîncărcare pentru 
autovehicule electrice în Municipiul Medias”, întocmit de către SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL, 
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Statie de reincarcare 
pentru autovehicule electrice în Municipiul Medias”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 3. Primarul Municipiului Mediaş prin Direcţia Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor 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 
şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul Mun. Mediaş – Gheorghe Roman 
Nr. 42 /2022 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                  VIZAT 
                 SECRETAR GENERAL 
                                       Petruţiu Marina - Simona  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea participării la „Programul privind reducerea emisiilor de  
gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru  

vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de  
reîncărcare pentru vehicule în localități” cu proiectul „Statie de reincarcare pentru  

autovehicule electrice in Municipiul Medias” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect 
 

Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 04 februarie 2022, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 43/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea participării 

la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare 
pentru vehicule în localități” cu proiectul „Statie de reincarcare pentru autovehicule electrice în Municipiul 
Medias” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Tehnică - 
Serviciul Investiții si Programe de Finanțare din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului 
Mediaş înregistrat sub nr. 1561/28.01.2022,   

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 10 de pe Ordinea 
de zi, înregistrate sub nr. 109 şi 127/3.02.2022. 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizată, 
si ale Ordinului nr. 1.962/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport 
rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi, cu 
modificările și completările ulterioare. 

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”, alin. 7 lit. n), art. 139, art. 196 alin. 
(1), lit. „a” art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se aprobă participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 
energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule în localități” cu proiectul „Stație de reîncărcare pentru 
autovehicule electrice în Municipiul Medias”.   

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice în 
Municipiul Medias” în cuantum de 1.706.257,40 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, în cuantum de 209.260,00 lei, (inclusiv TVA), 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

Art. 4. Primarul Municipiului Mediaş prin Direcţia Tehnică 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, 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. 43 /2022 
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                           VIZAT 
                  SECRETAR GENERAL 
                                       Petruţiu Marina - Simona             
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent proiectului european  
ERASMUS+ cu titlul „Formarea și dezvoltarea abilităților și atitudinilor pentru integrarea  
cu succes pe piața europeană a muncii” la Colegiul Școala Națională de Gaz, pe anul 2022 

 
Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 04 februarie 2022,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 47/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea bugetului 

de venituri și cheltuieli aferent proiectului european ERASMUS+ cu titlul „Formarea și dezvoltarea abilităților 
și atitudinilor pentru integrarea cu succes pe piața europeană a muncii” la Colegiul Școala Națională de Gaz, pe 
anul 2022 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. 1.567/28.01.2022,  

- 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. 110, 117 şi 128/3.02.2022. 

Văzând adresa nr. 160/2022 a Colegiului Școala Națională de Gaz, înregistrată la Primăria Municipiului 
Mediaș sub nr. 1.567/2022. 

În temeiul prevederilor art. 334 din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, actualizată, art. 53 alin. 
(1) din  Legea nr. 273/2006 privind finanțele 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”, alin. (7) 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 bugetul de venituri și cheltuieli aferent proiectului european ERASMUS+ cu titlul 

„Formarea și dezvoltarea abilităților și atitudinilor pentru integrarea cu succes pe piața europeană a muncii” 
având nr. - 2021-1-RO01-KA122-VET-000017515, la Colegiul Școala Națională de Gaz, pe anul 2022, 
conform anexelor nr. 1 și 2 care fac 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, Direcţiei Cultură, 
Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relații cu ONG - Compartimentul Învățământ-
Sănătate Serviciului Învăţământ - Sănătate,  Colegiului Școala Națională de Gaz şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
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