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CAPITOLUL I:
STAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A MUNICIPIULUI MEDIAŞ

4

Potrivit datelor ultimului recensământ realizat în anul 2011, populația stabilă a
municipiului Mediaş este de 44.169 de persoane. În anul 2019, în municipiul nostru au fost
înregistrați 770 nou-născuți, în scădere ușoară față de anul precedent, când s-au înregistrat 783
de nou-născuți. Numărul deceselor din anul 2019 este de 751, în creștere față de anul 2018,
când se înregistrau 705 decese. Având în vedere aceste date, sporul natural înregistrat în
municipiul nostru în anul 2019 rămâne pozitiv – 0,04, dar în scădere față de cel înregistrat în
2018, care era de 0,18.
Tabel. Dinamica populației

Dinamica

2017

2018

2019

Populației
Populație legală

44.169

44.169

44.169

Natalitate

2,06

1,77

1,74

Mortalitate

1,52

1,59

1,70

Spor natural

0,54

0,18

0,04

Față de anul 2018, numărul șomerilor din Municipiul Mediaş a scăzut, menținându-se
trendul descendent din ultimii ani. Media aritmetică lunară a șomerilor înregistrați la Agenția
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în Mediaş în anul 2019 este de 202 persoane
(șomeri indemnizați și șomeri neindemnizați), comparativ cu o medie de 249, în anul 2018.
Conform datelor statistice oferite de către Agenței Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă
Sibiu, cel mai mare număr de șomeri a fost înregistrat în luna octombrie 2019- 261 persoane,
iar cel mai mic număr a fost în luna ianuarie – 217 persoane.
În anul 2018, au fost realizate încasări în valoare de 84.102,00 mii lei, la care s-a
adăugat un excedent de 31.036,12 mii lei. S-au realizat plăți în sumă de 103.048,02 mii lei,
rămânând un excedent de 12.090,11 mii lei.
Buget Local
Anual

Încasări

Plăți

2017

128.803,86 mii lei încasat 123.714,79 mii lei
plus

Excedent/Deficit

E. 31.036,12 mii lei

25.947,04 mii lei excedent
anul anterior
2018

84.102,00 mii lei încasat 103.048,02 mii lei
plus 31.036,12 mii lei
excedent anul anterior

E. 12.090,11 mii lei
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2019

107.852,38 mii lei încasat, 112.156,25 mii lei
plus 12.090,11 mii lei
excedent an anterior

E. 7.786,24 mii lei

În ceea ce privește învățământul medieșean, în cele 21 de unități de învățământ cu
personalitate juridică din municipiul Mediaș, în anul școlar 2019/2020, au fost înscriși un număr
de 7.291 elevi, astfel:

zi

urban

rural

zi

133

27

2

Invatamant prescolar cu program normal
Invatamant
prescolar
cu
program
prelungit/săptămânal

zi

917

3

Invatamant primar

zi

1.178

56

Invatamant primar - integrat*

zi

19

8

4

Invatamant primar "step-by-step"

zi

105

5

Invatamant primar "A doua sansa"
Invatamant primar vocational (altul decat
specializarea muzica)

Nivel învățământ

TOTAL NUMAR DE PERSONAL DIN
UNITATEA SCOLARA
1

Număr de
elevi
învățământ în
lb.
minorităților*
* (B)
urban

rural

TOTAL
(A+B)

urban

TOTAL

Număr de
elevi
învățământ
cu predare în
limba
română (A)

Cod rând

Forma înv

5 licee – 2.524 elevi
9 școli gimnaziale – 3.314 elevi
7 grădinițe – 1.453 preșcolari

rural

81

214

27

241

295

1.212

0

1.212

407

1.585

56

1.641

19

8

27

105

0

105

-

0

0

0

zi

0

0

0

Invatamant primar cu specializarea muzica
Invatamant primar cu specializarea muzica in
regim suplimentar

zi

0

0

0

zi

0

0

0

Invatamant gimnazial

zi

1.189

48

269

1.458

48

1.506

Invatamant gimnazial - integrat*

zi

25

9

1

26

9

35

Invatamant gimnazial "A doua sansa"
Invatamant gimnazial vocational (altul decat
specializarea muzica)
Invatamant gimnazial vocational (altul decat
specializarea muzica) in regim suplimentar

-

0

0

0

zi

0

0

0

zi

0

0

0

Invatamant gimnazial cu specializarea muzica
Invatamant gimnazial cu specializarea muzica
in regim suplimentar

zi

0

0

0

zi

0

0

0

12

Invatamant gimnazial

FR

0

0

0

13

Invatamant liceal teoretic

zi

952

0

952

14

0

0

0

15

Invatamant liceal teoretic
Invatamant
liceal
tehnologic,
pedagogic si teologic

655

0

655

16

Invatamant liceal tehnologic

108

0

108

3,1

6
7
7,1
8
8,1
9
10
10,1
11
11,1

776

176

seral
militar,
zi

649

seral

108

6

6

17

Invatamant
liceal
artistic
(toate
specializarile,exceptie, specializarea muzica) si
sportiv

zi

18

Invatamant liceal specializarea muzica

zi

19

Invatamant liceal

FR

20

Invatamant liceal integrat*
Invatamant profesional (inclusiv stagiile de
pregatire practica)/Învățământ dual

21

113

0

113

0

0

0

148

148

0

148

zi

3

3

0

3

zi

421

421

0

421

Invatamant postliceal/maistri

zi

124

124

0

124

21,1

Invatamant postliceal/maistri

seral

0

0

0

22

Cantine-camine (elevi cazati)

-

0

0

0

7.143

148

7.291

19,1

TOTAL GENERAL

113

5.908

148

1.235

0
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CAPITOLUL II:
PREZENTAREA ACTIVITĂŢII PRIMARULUI
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În calitate de autoritate executivă a administraţiei publice locale, primarul a acţionat atât
pentru realizarea tuturor atribuţiilor date de Legea nr. 215/2001 republicată și OUG nr. 57/2019,
cât şi pentru soluţionarea problemelor concrete ale cetăţenilor din acest municipiu.
Prin îndeplinirea unei funcţii de autoritate publică, primarul asigură respectarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi
punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor
Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru
aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi
conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a
hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii. Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii
principale:
 Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situaţia în care
apreciază că o hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe
prefect;
 Poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la
problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărârii consiliului local, ia măsuri
pentru organizarea acestei consultări, în condiţiile legii;
 Prezintă consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informări, privind starea
economică şi socială a comunei sau a oraşului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin
autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de
aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
 Întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le
supune spre aprobare consiliului local;
 Exercită funcţia de ordonator principal de credite;
 Verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi
comunică de îndată consiliului local cele constatate;
 Ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor,
incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului.
În acest scop poate mobiliza populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din
comună sau din oraş, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de
protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre;
 Asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei,
polițiștilor locali, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia să
răspundă solicitărilor sale, în condiţiile legii;
 Ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice;
 Ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor
manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la
ordinea şi liniştea publică;
 Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în
vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
 Ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile
legii;
 Ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre
aprobare consiliului local; asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general,
precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu;
 Asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;
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 Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a
oraşului, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi
pietonal, în condiţiile legii;
 Exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de
distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;
 Conduce serviciile publice locale; asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de
autoritate tutelară; supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social;
 Îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;
 Emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;
 Propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de
funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului
propriu de specialitate;
 Numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de
specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului;
propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a
conducătorilor regiilor autonome, ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
 Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi
domeniului privat al comunei sau al oraşului;
 Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie
autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;
 Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel,
pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului,
precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii
apelor mari.
Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile
publice desconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

10

CAPITOLUL III:
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI MEDIAŞ
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Componenţa
următoarea:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Consiliului Local Mediaş în perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019 a fost
Aldea Ioan
Brăteanu Iulian-Cosmin
Butureanu Paul-Adrian
Cotei Mihai Gheorghe
Csifo Levente
Macaveiu Mihai - Ion
Morăraş Dana - Maria
Oltean Vasile - Alexandru
Orosz Csaba
Radu George - Stelian
Sima Maria – Simona
Simescu Nicolae-Bogdan
Stan Eugenia Maria
Suciu Anca Maria
Thellmann Christine
Totan Constantin – Ioan
Veza Liviu
Dobai Paul-Adrian
Bordi Lucian
Briciu Lucian-Ionuț (până în luna iulie 2019)
Tulinschi Alexandru-Simion
Tănase Vasile (din luna august 2019)

Legea nr. 215/2001, actualizată şi republicată, OUG nr. 57/2019 (din luna iulie 2019)
privind Codul administrativ, reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi
organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale.
Autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în
comune şi oraşe sunt reprezentate de consiliile locale, ca autorităţi deliberative şi primării, ca
autorităţi executive.
Atribuţiile principale ale autorităţilor publice locale sunt stabilite prin art.36 şi art. 51 din
Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, respectiv art. 129 din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
Consiliul Local Mediaş este o autoritate deliberativă a administraţiei publice locale care
asigură realizarea autonomiei locale.
Consiliul Local Mediaş este alcătuit din 3 comisii de specialitate - comisia economicofinanciară, comisia pentru activităţi social-culturale şi comisia juridică, alături de acestea mai
funcţionează comisia de validare şi comisia socială.
În anul 2019 au avut loc 18 de şedinţe pe comisii de specialitate, 7 şedinţe de predare a
materialelor, 12 şedinţe ordinare, 8 şedinţe extraordinare. Numărul şedinţelor pe comisii de
specialitate este după cum urmează:
 Comisia nr. 1 (economico-financiară) - 17 şedinţe
12

 Comisia nr. 2 (activităţi social-culturale) - 17 şedinţe
 Comisia nr. 3 ( juridică şi de disciplină) - 17 şedinţe
În urma şedinţelor pe comisii s-a elaborat un număr de 950 de avize, din care:
- comisia nr. 1 : 371 avize, din care 5 nefavorabile, 1 observaţie la proiecte de hotărâri;
- comisia nr. 2 : 208 avize favorabile; 1 observație la proiecte de hotărâri;
- comisia nr. 3: 371 avize favorabile.
Consiliul Local şi cele trei comisii de specialitate şi-au desfăşurat activitatea pe baza
prevederilor Legii nr.215/2001, republicată si actualizată, a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Mediaş și a Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ.
Consiliul Local a adoptat 404 hotărâri în anul 2019.
Hotărârile Consiliului Local au fost semnate de preşedintele de şedinţă, contrasemnate de
secretar general şi au fost înregistrate într-un registru special, numerotat şi sigilat.
Toate hotărârile au fost înaintate în termenele legale la Instituţia Prefectului Judeţului
Sibiu, la direcţiile, serviciile, compartimentele, instituţiile, societăţile comerciale sau serviciile
publice vizate.
Hotărârile adoptate de către Consiliul Local al municipiului Mediaş în anul 2019

Număr
1
2
3

4

5
6

7

8

9

Titlu
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul
2018
privind modificarea și completarea HCL nr.215/2017 privind aprobarea Studiului
de oportunitate proiectul Contractului de delegare a gestiunii Caietul de sarcini şi
Regulamentul serviciului de transport public local de persoane.
privind valorificarea prin licitație publică a unor imobile situate în Mediaș str.
Aurel Vlaicu f.n. aflate în domeniul privat al Municipiului Mediaș.
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş
şi din serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Mediaş
începând cu data de 01.01.2019.
privind modificarea statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Mediaş.
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere şi stabilirea cuantumului
chiriilor pentru locuințele ANL situate în Mediaş str. Predeal bl. 8 sc. B ap. 26 str.
Predeal bl.9 sc. A ap. 5 și str. Sinaia nr. 9 bl. 5 sc. B ap. 14.
privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele de serviciu situate
în Mediaş str. După Zid nr. 25 bl. 3 sc. B ap. 32 str. Turnului nr. 1 ap. 1 şi str.
Păstorilor de jos nr. 30
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren în vederea
construirii de locuinţe proprietate personală tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi
35 ani în municipiul Mediaș cartier rezidențial Bucegi-str. Daniel Thellmann și str.
Barajului f.n.
privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou
care vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2019.
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Număr
10

11

12

13

14

15
16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Titlu
privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş
şi satul aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 80 de ani de viață pe parcursul
anului 2019 în vederea creșterii calității vieții.
privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2019 pentru
repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de
muncă din familia beneficiară de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările
ulterioare.
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate
și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Mediaș pentru anul 2019
privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreținere care stă la baza
calculului contribuției lunare de întreținere a copiilor înscriși în creșe suportată de
părinții/reprezentanții legali ai copiilor acestora pentru serviciile furnizate de Creșe
Mediaș.
privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Consiliul Local Mediaş prin
Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Sfântul Casian în scopul desfășurării de
programe și acțiuni comune adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și
cu tulburări de sănătate mintală asociate din municipiul Mediaș și sat aparținător
Ighișu Nou.
privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în anul 2019 la Unitatea de
Asistență Medico-Socială Mediaș.
privind suplimentarea capacității Unității de Asistență Medico-Socială Mediaș.
privind modificarea statului de funcţii și organigrama Unităţii de Asistenţă Medico
- Socială Mediaş.
privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe anul
2018 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în
registrul agricol.
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe ordinea
de zi a ședinței din data de 23.01.2019.
privind actualizarea Devizului General rezultat în urma procedurilor de achiziții de
lucrări/servicii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii:
„Modernizare anvelopă clădire” Grădiniţa Bucuria Copiilor municipiul Mediaş.
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018-venituri proprii ale
unităților de învățământ preuniversitar de stat din Mediaș în anul 2019.
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018-venituri proprii al
Spitalului Municipal Mediaș în anul 2019.
privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe
raza Municipiului Mediaș propuse să funcționeze în anul școlar 2019-2020.
privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru Clubul Sportiv
Municipal Mediaș.
privind propunerea de aprobare P.U.Z „Dezmembrare imobil în vederea construirii
de locuințe” str. Iuliu Maniu fn.
privind atribuirea denumirii de strada „Aviatorilor”.
privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş.
privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la HCL nr.138/2018 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019.(a se vedea HCL nr. 45 din
25.02.2019)
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Număr
29
30
31
32
33
34

35
36

37

38
39
40
41

42
43
44

45

46

47

Titlu
privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data de
31.12.2018
privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Municipiul Mediaș
privind acțiunile de protocol și costurile cu convorbirile telefonice
privind neexercitarea dreptului de preemţiune la înstrăinarea unui cabinet medical
situat în Mediaş str. Cloșca nr. 2
privind aprobarea documentațiilor de dezlipire a unui imobil situat în municipiul
Mediaș str. Daniel Thellmann
privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil situat în Ighișu Nou str.
Școlii nr.57.
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren în vederea
construirii de locuinţe proprietate personală tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi
35 ani în baza Legii nr.15/2003.
privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de administrare
nr.5253/11.05.2015-7642/29.05.2015 privind bunurile mobile echipamente de
precolectare a deșeurilor.
privind prelungirea duratei unui contract de închiriere şi stabilirea cuantumului
chiriei pentru locuința ANL situată în Mediaş str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap. 20.
privind actualizarea chiriei cu rata inflației pe anul 2018-comunicată de Institutul
Național de Statistică pentru locuințele situate în Municipiul Mediaș proprietate a
Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș
și construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren cu destinație
agricolă.
privind soluţionarea unui schimb de locuinţă socială conform Legii locuinţei nr.
114/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în
cazurile de violență domestică.
privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea imobilelor cu destinația de
locuințe trecute în proprietatea statului în condițiile Legii nr.112/1995.
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului
pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Mediaș a Caietului de sarcini
și a Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru
gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Mediaș.
privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Fiscală Locală Mediaş.
privind modificarea HCL nr. 421/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale pentru anul 2019.
privind îndreptarea unei erori materiale survenite în conținutul Anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr.28/2019 privind modificarea și completarea HCL nr.138/2018
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ale Municipiului Mediaș pe anul
2019.
privind aprobarea proiectului la faza DALI şi a indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare străzi municipiul Mediaş – zona Cartier
Aurel Vlaicu – etapa I str. Prot. I. Moldovan Petru Maior Trandafirilor Octavian
Fodor Vlad Țepeș M.D.Roman Intrarea Aviației A.Vlaicu - parțial”.
privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Teren tenis Liceul Tehnologic Școala
Națională de Gaz” Mediaș.
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Număr
48

49

50

51

52

53

54

55

56
57

58

59
60

61

62

Titlu
privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Amenajare zone de protecție la trotuare
în municipiul Mediaș - etapa II“.
privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Amenajare zone de protecție strada
Carpați și A.I.Moraru”.
privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii care să aibă ca obiect
recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul
municipiului Mediaș
privind completarea HCL nr.166/2009 referitoare la normele şi regimul
contravenţiilor privind gospodărirea păstrarea ordinii şi liniştii publice comerţul
protecţia conservarea şi dezvoltarea zonelor verzi şi creşterea animalelor în
municipiul Mediaş
privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului
de salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009 forma
actualizată iulie 2015.
privind aprobarea activităților conexe serviciului de delegare a gestiunii
transportului public conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public
de personae cu nr. 1810/01.02.2019.
privind modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare Anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin
atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015.
privind aprobarea listei de priorități pe anul 2019 a solicitanților care au acces la
locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în
vederea închirierii proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea
Consiliului Local Mediaș.
privind propunerea de aprobare P.U.D. „Construire locuință cu anexe și
împrejmuire” str. Hotar Fukuschdorf fn
privind propunerea de aprobare P.U.D. „Construire locuință și împrejmuire” str.
Piloților fn
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș
nr.401/17.12.2018 privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de
atribuire pentru închirierea prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate pe
domeniul public al Municipiului Mediaș.
privind subînchirierea imobilului situat în Ighișu Nou str. Școlii nr.57 aparținând
domeniului public al municipiului Mediaș.
privind modificarea și completarea anexei la HCL Mediaș nr. 94/2018 – privind
aprobarea Regulamentului privind amenajarea întreținerea și exploatarea locurilor
de parcare de domiciliu de pe raza Municipiului Mediaș.
privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al
municipiului Mediaș aprobat prin HCL nr. 157/2001 – „privind aprobarea Listei
de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș“ și
modificarea Listei Bunurilor de retur – anexă la „Contractul de Delegare a
Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere
administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiul Mediaș încheiat
la data de 01.03.2011”
privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş“- modificată și
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Număr

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Titlu
completată ca urmare a finalizării unui obiectiv de investiție și transmiterea
acestuia în administrarea Grădiniței cu program prelungit „Micul Prinț“
privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş“- modificată și
completată ca urmare a finalizării unor obiective de investiții realizate la SC
PIAȚA PRIM-COM SA Mediaș.
privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş“- Secțiunea I
bunuri imobile și modificarea contractului de administrare nr.47/2017 încheiat
între Municipiul Mediaș și „Colegiul Tehnic Mediensis“ Mediaș
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş“- ca
urmare a finalizării unor obiective de investiții și transmiterea în administrare a
bunurilor în favoarea Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș.
privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”- Secțiunea I
bunuri imobile ca urmare a finalizării obiectivului de investiție „Racord rețea de
iluminat public” pentru cartier rezidențial Daniel Thellmann.
privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” ca urmare a
finalizării lucrărilor executate în Ighișu Nou în cadrul obiectivului de investiție
„Management și Întreținere bazat pe Performanță Infrastructurii Rutiere (PMMR)
în Ighișu Nou Municipiul Mediaș județul Sibiu“.
privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”- Secțiunea I
bunuri imobile ca urmare a finalizării obiectivului de investiție „Reabilitare clădire
anexă Școala Istvan Bathory Mediaș”.
privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al
municipiului Mediaș ca urmare a finalizării unor obiective de investiții realizate de
Direcția de Asistență Socială Mediaș și darea în folosință gratuită a acestora
Asociației „Sfântul Mihail Mărturisitorul” Mediaș.
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș
nr.401/17.12.2018 privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de
atribuire pentru închirierea prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate pe
domeniul public al Municipiului Mediaș.
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 întocmit de către
Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator al fondului forestier proprietate a
Municipiului Mediaş.
privind aprobarea Volumului de masă lemnoasă propus a se recolta și valorifica în
anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a municipiului Mediaş a
modalităților de valorificare a masei lemnoase precum și prețurile de vânzare a
acesteia.
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Număr
73

74

75

76

77
78

79

80
81
82
83

84

85
86
87
88
89
90
91

Titlu
privind prelungirea termenului de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în
domeniul privat al municipiului Mediaș.
privind aprobarea listei finale de priorități pe anul 2019 a solicitanților care au
acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
în vederea închirierii proprietatea privată a Statului Român și aflate în
administrarea Consiliului Local Mediaș.
privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de
închiriere.
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului
chiriilor pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru
Locuințe situate în Mediaş pe str. Predeal nr. 2 blocul nr.6 și str. Predeal nr. 2
blocul nr.7.
privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite
prin Agenția Națională pentru Locuințe.
privind aprobarea Listei de priorităţi conform Legii nr. 114/1996-Legea locuinței
cu modificările și completările ulterioare pentru repartizarea locuinţelor sociale din
fondul locativ al municipiului Mediaş pe anul 2019.
privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul
aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în
perioada 01.01.2019 – 30.06.2019.
privind aprobarea listei cu familiile cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător
Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul 2019
(completată prin HCL nr. 118/2019).
privind aprobarea Acordului de asociere între Municipiul Mediaş prin D.A.S. cu
Asociaţia Phoenix Speranţa.
privind acordarea de facilităţi fiscale pentru anul 2019 Parcului Industrial
Automecanica.
privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Direcţiei de
Administrare a Domeniului Public Mediaș.
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor SC PIAŢA PRIM COM SA de a vota „pentru” la punctele
înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGA din data de 28.03.2019 și a doua ședință
în data de 29.03.2019.
privind aprobarea contractării de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A a unor servicii
de asistență și reprezentare juridică.
privind modificarea HCL nr.95/2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv
Municipal Mediaş.
Privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire casă garaj împrejmuire și
branșamente utilități” str. Moșnei fn.
privind propunerea de avizare P.U.D. „Amplasare construcție cu caracter
provizoriu – cort evenimente pe platformă betonată anexe împrejmuire și
amenajări exterioare” str. Moșnei fn.
privind propunerea de avizare P.U.Z. „Construire casă de vacanță și împrejmuire”
str. Moșnei fn.
privind propunerea de avizare P.U.Z. „Construire locuințe împrejmuire și realizare
cale acces auto și pietonal” str. Moșnei fn.
propunerea de avizare P.U.Z. pentru dezmembrare teren în 4-5 parcele și drum de
acces pentru construcții str. Wewern municipiul Mediaș județul Sibiu.
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Număr
92
93
94
95
96
97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

Titlu
privind aprobarea dotărilor cu echipamente și mobilier specific didactic și de
laborator alte categorii de echipamente și dotări independente pentru funcționare
la standarde europene a activităților școlare la Școala Gimnazială nr.7 Mediaș.
privind aprobarea bugetului local a listei obiectivelor de investiţii şi a programului
de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019.
privind aprobarea bugetului aferent proiectului european ERASMUS + „Clever
and Healthy“ la Școala Gimnazială Hermann Oberth
privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din
învățământul preuniversitar de stat din municipiul Mediaș pentru anul 2019.
privind organizarea și implementarea programului „Sibiu Regiune Gastronomică
Europeană 2019“.
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea
de zi a ședinței din data de 16.04.2019.
privind aprobarea proiectului „MODERNIZAREA REABILITAREA ȘI
EXTINDEREA TRASEELOR DE TRANSPORT PUBLIC ELECTRIC cod SMIS
121050“ și a cheltuielilor legate de proiect.
privind aprobarea participării unei delegații din Mediaș în cadrul proiectului „Wide
Perspective-Specific Actions“ desfășurat în Municipiul Dabrowa GorniczaPolonia în perioada 3-5 mai 2019.
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr.
286/2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind
însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului
Mediaş“.
privind execuţia bugetului local al Primăriei Municipiului Mediaş pe trimestrul I
2019
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş“ ca
urmare a finalizării unor obiective de investiții și concesionarea acestora în
favoarea SC Apa Târnavei Mari SA Mediaș.
privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” – modificată și
completată ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și transmiterea
acestora în favoarea SC Eco-Sal SA Mediaș.
privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” – modificată și
completată
privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al
municipiului Mediaș aprobat prin HCL nr. 157/2001 – „privind aprobarea Listei de
inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” ca urmare
a finalizării unui obiectiv de investiție realizat de Direcția Municipală de Cultură Sport
Turism și Tineret Mediaș.
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor
bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora la solicitarea Liceului
Tehnologic „Școala Națională de Gaz” Mediaș.
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107

108
109
110

111
112
113

114

115
116
117
118

119

120

121
122

123

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor
bunuri reprezentând mijloace de transport și componente ale sistemului tiketing
scoaterea din funcțiune și casarea acestora precum și modificarea anexei 3.2. la
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse
Regulate în Municipiul Mediaș nr.1810/01.02.2019.
privind darea în folosinţă a imobilului situat în Mediaş Piața R. Ferdinand I nr. 1 ap. 3
aflat în domeniul public al municipiului Mediaş la solicitarea Asociației Pensionarilor
2007 Mediaș.
privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de
închiriere.
privind prelungirea unor contracte de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei pentru
locuințele ANL situate în Mediaş pe str. Sinaia nr. 2 bl. 1 sc. B ap. 7 și str. Sinaia nr. 7
bl. 4 sc. B ap. 22.
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea chiriei pentru
locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în
Mediaş pe str. Sinaia nr. 2 bl. 1 și str. Sinaia nr. 5 bl. 2.
privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaş în scopul
amenajării unor terase de alimentaţie publică pe perioada estivală a anului 2019.
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren în urma
înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului f.n.
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru imobilele cu destinație de
locuință preluate conform HCL Mediaș nr. 6/2010 „privind ridicarea dreptului de
administrare al SC Gospodăria Comunală SA Mediaş cu privire la unităţile locative
cuprinse în domeniul privat al municipiului Mediaş precum şi revenirea la întregul fond
locativ în administrarea Consiliului Local al municipiului Mediaş“.
privind reglementarea juridică a unei parcele de teren atribuită în folosinţă gratuită în
vederea construirii unei locuinţe proprietate personală în municipiul Mediaș str. Daniel
Thellmann f.n.
privind prelungirea termenului de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în
domeniul privat al municipiului Mediaș.
privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş.
privind completarea Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr. 80/2019 privind aprobarea
listei cu familiile cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au
împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul 2019.
privind soluţionarea cererii de acordare a subvenţiei de la bugetul local în temeiul Legii
nr. 34/1998 privind acordarea unei subvenţii Asociaţiilor şi Fundaţiilor Române cu
personalitate juridică care înfiinţează unităţi de asistenţă socială pentru anul 2019.
privind aprobarea convenţiilor definitive pe anul 2019 pentru acordarea de servicii de
asistenţă socială între Consiliul Local Mediaş prin D.A.S. şi Asociaţia Română pentru
Persoane cu Handicap Mintal (ARPEHAM) Consiliul Local Mediaș prin D.A.S și
Asociația Phoenix Speranța și Consiliul Local Mediaș prin D.A.S și Asociația Sfântul
Mihail Mărturisitorul.
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020.
privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat între Municipiul Mediaș Liceul
Tehnologic „Școala Națională de Gaz” și operatorul economic S.C. BACHMANN
ROMÂNIA SRL Mediaș pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul
dual.
privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Direcţia
Municipală pentru Cultură Sport Turism şi Tineret Mediaş
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124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

136

137

138

139

140

141

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Direcţia
Municipală pentru Cultură Sport Turism şi Tineret şi Filiala Sibiu a Societăţii
Naţionale de Cruce Roşie.
privind aprobarea calendarului cultural-sportiv aferent anului 2019 al Direcției
Municipale pentru Cultură Sport Turism și Tineret.
privind modificarea Anexei 6.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public
de persoane cu nr. 1810/01.02.2019.
privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Mediaș a numărului de
autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de către operatorul de transport
public local SC Meditur SA.
privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Mediaș a numărului de
autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de către SC Piața Prim Com S.A.
privind aprobarea numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de
către operatorul regional de salubritate - SC.ECO-SAL S.A. Mediaș.
privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Mediaș a numărului de
autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de către Operatorul Regional de
Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A.
privind aprobarea modificării și completării normelor financiare pentru activitatea
sportivă a Clubului Sportiv Municipal Mediaș
privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire locuință anexă împrejmuire
branșamente utilități“ str. Șipoțele fn.
privind propunerea de avizare P.U.Z. „Construire casă nouă împrejmuire și racord
rețele utilitare“ str. Moșnei fn.
privind propunerea de avizare P.U.Z. „Construire locuințe împrejmuire garaje racord
utilități dezmembrare“ str. Moșnei fn.
privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş.
privind însușirea unui Acord-cadru de parteneriat între UAT-Municipiul Mediaș și
Administrația Națională Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Mureș în
scopul implementării proiectului de interes public local finanțat prin POR 2014-2020
„MODERNIZAREA REABILITAREA ȘI EXTINDEREA TRASEELOR DE
TRANSPORT PUBLIC ELECTRIC“cod SMIS 121050.
privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr.240/2011 privind includerea în
domeniul public al municipiului Mediaş a unor bunuri şi modificarea anexei nr. 2 la
Contractul de concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune
delegată nr. 267/10.01.2008
privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr.277/2011 privind includerea unor
bunuri în patrimoniul municipiului Mediaş şi completarea anexei nr. 2 la Contractul de
concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr. 267 din
10.01.2008.
privind modificarea anexei HCL nr.110/2013 privind includerea în domeniul public al
municipiului Mediaş a unor bunuri şi completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în
anexa la Contractul de concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune
delegată nr. 267/10.01.2008.
privind modificarea anexei HCL nr.39/2014 privind includerea în domeniul public al
municipiului Mediaş a unor bunuri şi completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în
anexa la Contractul de concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune
delegată nr. 267/10.01.2008.
privind modificarea anexelor nr. 1 2 și 3 la HCL nr.135/2015 privind includerea în
inventarul domeniului public al Municipiului Mediaş a unor bunuri şi completarea
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142

143

144

145

146

147

148
149
150
151

152
153
154
155

Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la Contractul de Concesiune a transportului
public local de persoane prin gestiune delegată nr.267/10.01.2008.
privind modificarea anexelor nr. 1 2 și 3 la HCL nr.125/2016 privind includerea în
Inventarul domeniului public al municipiului Mediaş a unor bunuri şi completarea
Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa nr. 2 (actualizată) la Contractul de
concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr.
267/10.01.2008.
privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr.283/2016 privind includerea în
inventarul domeniului public al municipiului Mediaş a unor bunuri şi completarea
Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la Contractul de concesiune a transportului
public local de persoane prin gestiune delegată nr. 267/10.01.2008.
privind modificarea anexei la HCL nr.46/2017 privind includerea în inventarul
domeniului public al Municipiului Mediaş a unor bunuri şi completarea Listei
Bunurilor de retur cuprinse în anexa la Contractul de concesiune a transportului public
local de persoane prin gestiune delegată nr.267/10.01.2008.
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr. 209/2018 – „privind
trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri
reprezentând mijloace de transport și componente ale sistemului tiketing scoaterea din
funcțiune și casarea acestora precum și modificarea Contractului de concesiune a
transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr.267/10.01.2008“.
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr. 286/2018 – „privind
modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
municipiului Mediaș“ însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş“.
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr. 292/2018 – „privind
modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
municipiului Mediaș“ însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş“.
privind aprobarea rectificării prin suplimentarea bugetului local a listei obiectivelor de
investiţii şi programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare
pe anul 2019.
privind aprobarea rectificării prin suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli la
Direcția Municipală pentru Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș pe anul 2019.
privind rectificarea prin suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli la Unitatea
Medico-Socială pe anul 2019.
privind aprobarea rectificării prin suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli și
modificarea programului de investiții și listei de investiţii a Spitalului Municipal
Mediaș pe anul 2019.
privind aprobarea rectificării prin suplimentarea bugetului venituri și cheltuieli și a
listei de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse
de finanțare pentru anul 2019 la Direcția de Administrare a Domeniului Public.
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listei de investiții pentru anul
2019 la S.C. Piaţa Prim – Com S.A. Mediaș.
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Meditur S.A. Mediaş
pentru anul 2019.
privind acordarea gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun
asigurat de operatorul Meditur S.A pentru elevii din învățământul preuniversitar
acreditat/autorizat din municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou
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156
157
158
159
160
161
162

163

164

165

166

167
168
169

170

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Echipare tehnico-edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaș“.
privind propunerea de aprobare P.U.D. „Amplasare construcție cu caracter provizoriucort de evenimente pe platformă betonată anexe amenajări exterioare și împrejmuire“
str. Moșnei fn.
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate
al Primarului Municipiului Mediaş.
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor
pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate
în Mediaş pe str. Predeal nr. 2 blocul 11.
privind prelungirea unui contract de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei pentru
locuința ANL situată în Mediaş pe str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. A ap. 2.
privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de
închiriere.
privind ridicarea dreptului de administrare Clubului Sportiv Municipal Mediaș asupra
unei locuințe de serviciu cuprinsă în domeniul public al municipiului Mediaș și
repartizarea acesteia.
privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 309/2004 modificat și
completat prin acte adiționale încheiat între Municipiul Mediaș și PATRIA BANK SA
pentru spațiul din cadrul apartamentului nr. 1 situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 2.
privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al
municipiului Mediaș aprobat prin HCL nr. 157/2001 – „privind aprobarea Listei de
inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș“ și
completarea Listei Bunurilor de retur – anexă la „Contractul de Delegare a Gestiunii
prin concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere administrare și
exploatare a piețelor agroalimentare din municipiul Mediaș încheiat la data de
01.03.2011“.
privind completarea și modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş“ ca
urmare a finalizării unui obiectiv de investiție și concesionarea bunurilor în favoarea
SC Meditur SA Mediaș.
privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş“ cu modificările și
completările ulterioare a unui obiectiv de investiție și transmiterea bunurilor în
administrarea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu“.
privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Mediaș a unor
imobile-terenuri situate în intravilanul Municipiului Mediaș.
privind stabilirea unor măsuri tehnico-administrative pentru gestionarea pământului și
a altor minerale rezultate din excavări/decopertări generate pe raza municipiului
Mediaș.
privind soluţionarea unui schimb de locuinţă socială conform Legii locuinţei nr.
114/1996 cu modificările şi completările ulterioare.
privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Municipiul Mediaş Direcţia de
Asistenţă Socială şi Asociaţia Pflege Kompetenz Zentrum - Școala Postliceală Auxila
Mediaș în vederea desfășurării unor activități comune în situații de urgență cauzate de
fenomenele meteorologice cu temperaturi extreme în mun. Mediaș și sat aparținător
Ighișu Nou.
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171
172
173

174
175
176

177

178

179

180

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unităţii de
Asistenţă Medico - Socială Mediaş.
privind desemnarea reprezentantului municipiului Mediaș în „Asociația pentru
realizarea Sistemului Regional de Alimentare cu apă potabilă – Târnava Mare“
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a
şedinţei din data de 29.05.2019.
privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și desfășurare a evaluării
managementului Spitalului Municipal Mediaș a componenței comisiei de evaluare și a
comisiei de soluționare a contestațiilor.
privind aprobarea proiectului tehnic și indicatorii tehnico-economici și a cofinanțării
obiectivului de investiții „Reabilitare fațadă clădire Policlinica“.
privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Modificare configurație rețea electrică de contact troleibuze
Șoseaua Sibiului sens giratoriu – Zona Izvor“.
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor SC PIAŢA PRIM COM SA de a vota „pentru” la punctele înscrise pe
Ordinea de zi a şedinţei AGA din data de 27.05.2019 prima întrunire respectiv
28.05.2019 a doua întrunire.
privind completarea anexei nr.1 la HCL nr. 445/2018 privind supunerea spre aprobare
a prețurilor/tarifelor pentru serviciile oferite de S.C. Piața Prim-Com S.A. Mediaș pe
anul 2019.
privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare străzi Municipiul Mediaș-Zona Cartier
Vitrometan – rețele alimentare cu apă și rețele canalizare pluvială”.
privind aprobarea proiectului tehnic la faza PT și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețea de apă potabilă și rețea canalizare
menajeră Zona Vitrometan – strada Școlii și Sticlei Municipiul Mediaș“.

privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire Centru Social Comunitar de
Agrement și Sport“ str. Sticlei nr.9.
182 privind propunerea de avizare P.U.D. „Amenajare loc de joacă“ str. Mathias Milles fn.
propunerea de avizare P.U.D. „locuințe sociale colective inclusiv utilități și amenajări
183
exterioare – amenajare loc de joacă“ str. Baia de Nisip fn.
privind propunerea de avizare P.U.D. pentru reabilitare/modernizare străzi Centrul
184
Istoric municipiul Mediaș județul Sibiu.
privind propunerea de aprobare P.U.D. „Construire imobil de locuințe colective mici
185 S+P+2E împrejmuire“ str. Emil Racoviță fn.
privind propunerea de aprobare P.U.D. „Construire locuință anexă împrejmuire
186
branșamente utilități“ str. Șipoțele fn.
privind rectificarea prin suplimentare a bugetului de venituri și cheltuieli la Direcția
187
Municipală pentru Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș pe anul 2019.
privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului
188
Municipiului Mediaş
privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul Mediaș județul Sibiu din
189 România și Orașul Lutherstadt Wittenberg Landul Saxonia - Anhalt Republica
Federală Germania.
privind aprobarea deplasării unei delegații în orașul Lutherstadt Wittenberg Republica
190
Federală Germania.
181

24

191

192

193

194
195
196

197

198
199
200
201

202
203

204

privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş“ cu modificările și
completările ulterioare a unui obiectiv de investiție și transmiterea bunurilor în
administrarea Școlii Gimnaziale nr. 7 Mediaș.
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş“ ca
urmare a finalizării obiectivelor de investiții realizate asupra unor străzi din Municipiul
Mediaș
privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş“ modificată și
completată prin HCL Mediaș nr. 446/2018 în sensul rectificării unor elemente de
identificare pentru unele bunuri imobile.
privind modificarea anexei 3.2. la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de
Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr.1810/01.02.2019.
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren în urma
înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului f.n.
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea chiriei pentru
locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Mediaş pe str.
Sinaia nr. 4 bl. 3 str. Sinaia nr. 7 bl. 4 și str. Sinaia nr. 9 bl. 5
privind revocarea dreptului de administrare al Direcției de Asistență Socială Mediaș
asupra locuinței sociale situată în Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 17 ap. 7 și
schimbarea destinației acesteia din „locuință socială“ în „spațiu cu altă destinație decât
cea de locuință“.
privind completarea „Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare
prin atribuire directă nr.1/01.04.2009 – 364/27.04.2009 forma actualizată 2015“
încheiat cu SC ECO-SAL SA Mediaș.
privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea unui imobil situat
administrativ în Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr.21.
privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş.
privind stabilirea termenului pentru depunerea documentaţiei de solicitare a
subvenţiilor în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii Asociaţiilor
şi Fundaţiilor Române cu personalitate juridică care înfiinţează unităţi de asistenţă
socială.
privind actualizarea inventarului bunurilor de retur care fac obiectul contractului de
concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Mediaș și sat aparținător
Ighișu Nou prin gestiune delegată nr. 7209/06.09.2012.
privind aprobarea Actului Adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „ECO SIBIU“ precum și aprobarea Statutului actualizat al Asociației.
privind aprobarea asocierii autorităților contractante Municipiului Mediaș Direcția
Fiscală Locală Direcția Administrarea Domeniului Public Direcția de Asistență Socială
Direcția Poliția Locală Direcția Municipală pentru Cultură Sport turism și Tineret Club
Sportiv Municipal unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate
juridică de pe raza mun. Mediaș Spitalul Municipal Unitatea de asistență medicoSocială SC Apa Târnavei Mari S.C. S.C. ECO-SAL S.A. S.C.MEDITUR S.A
S.C.PIAȚA PRIM COM S.A în vederea achiziționării de energie electrică gaze
naturale și combustibil.
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205
206
207
208
209

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

225
226

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului Local Mediaş.
privind aprobarea modificării statului de funcții al Direcției Poliția Locală Mediaș.
privind aprobarea „Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubritate
în municipiul Mediaș și satul Ighișu Nou“.
privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire spații comerciale servicii amenajare
accese branșamente utilități“ str. Ioan C. Brătianu fn.
privind aprobarea încheierii convenției de constituire a dreptului de uzufruct temporar
în favoarea municipiului Mediaș asupra imobilului (Casa Memorială Hermann Oberth)
situat în municipiul Mediaș str. Hermann Oberth nr.23.
privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și
cheltuieli al Municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii finanțate din
venituri proprii și subvenții precum și modificarea listei obiectivelor de investiții și
programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019.
privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaș pe trimestrul II 2019.
privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Mediaș
cultelor religioase.
privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Mediaș
privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de
închiriere
privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaş în scopul
amenajării unor terase de alimentaţie publică pe perioada estivală a anului 2019
privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile reprezentând terenuri
aferente Stadionului Municipal „Gaz Metan“ Mediaș.
privind încheierea de contracte de închiriere prin atribuire directă pentru suprafețele de
pajiști disponibile
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren în vederea construirii
de locuinţe proprietate personală tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani în
municipiul Mediaș cartier rezidențial Bucegi-str. Daniel Thellmann și str. Barajului f.n.
privind reglementarea juridică a imobilului identificat în CF Mediaș nr. 103669 sub nr.
topografic 4806/1/4/2 teren în suprafață de 685 mp.
privind repartizarea locuinţei sociale situată în municipiul Mediaș str. Luncii nr.1 bl.3
ap.62
privind completarea anexei nr.1 la HCL Mediaș nr. 80/2019. privind aprobarea listei
cu familiile cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau
vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul 2019
privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei Tatu Carmen Magdalena Ionela
privind desemnarea unui membru al Consiliului Local Mediaș în delegația care se va
deplasa în Sopron - Ungaria
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a
şedinţei din data de 05.08.2019.
privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Instalație termică inclusiv centrala termică
Corp B Școala Gimnazială H.Oberth Mediaș“
privind actualizarea devizului general rezultat în urma procedurilor de achiziții de
lucrări/servicii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
26

„Reabilitare străzi municipiul Mediaș - zona Cartier A.Vlaicu rețele de alimentare cu
apă și canalizare pluvială – Faza I“
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
227 „Amenajare drum zona industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu
etapa I municipiul Mediaș“
Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 228/2019 privind realizarea proiectului
228 „Resurse Integrate pentru o Dezvoltare Locală Sustenabilă“ cod SIPOCA 660/cod
Mysmis 129622 și asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului.
229 privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş
privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire spații comerciale
230
servicii amenajare accese branșamente utilități“ str. Ion C.Brătianu
privind aprobarea modificărilor Statutului și Actului Constitutiv al Asociației Grup de
231
Acțiune Locală Z.U.M. Mediaș.
privind declararea vacantă a unui loc de consilier local ca urmare a demisiei domnului
232
Briciu Lucian Ionuț
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tănase Vasile şi depunerea
233
jurământului.
privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și
cheltuieli al Municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii finanțate din
234
venituri proprii și subvenții precum și modificarea programului de investiții publice pe
grupe de investiții și surse de finanțare și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2019.
privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al
235
Primarului Municipiului Mediaş.
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor
pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Mediaş
236
pe str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap.14 str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap.17 și str. Sinaia nr. 9
bl. 5 sc. A ap. 3
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor
237 pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Mediaş
pe str. Predeal nr. 2 blocul 10.
privind exprimarea acordului Municipiului Mediaș pentru montarea unei plăci
238 comemorative pe fațada imobilului situat în Mediaș Piața R. Ferdinand I nr. 1 precum
și a unor panouri pe pereții intrării boltice a aceluiași imobil
privind repartizarea locuinţei sociale situată în Municipiul Mediaș str. Angărul de Jos
239
nr. 23.
privind aprobarea cotizaţiei începând cu anul 2019 datorată ADI ECO Sibiu și
modificarea HCL nr. 268/2009 privind aprobarea cuantumului contribuţiilor
240
administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local
în baza unor convenţii sau contracte de asociere
privind constituirea comisiei de analiză a necesității și oportunității achiziționării unui
241
imobil
privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. „Amenajare loc de joacă“ str.
242
Mathias Milles fn
privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z „Construire casă nouă
243
împrejmuire și racord rețele edilitare“ str. Moșnei fn
privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Construire locuințe împrejmuire
244
garaje racord utilități dezmembrare“ str. Moșnei f.n.
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245

246
247
248
249
250

251

252
253
254
255
256

257

258
259
260

privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea
și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Parcelare construire locuințe individuale
și cuplate amenajări exterioare racorduri și branșamente utilități“ str. Plopului f.n.
privind propunerea de avizare a documentației de urbanism și însușirea raportului
privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire casă
D+P+E branșamente rețele edilitare împrejmuire“ str. Wewern f.n.
privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile reprezentând terenuri
aferente Spitalului Municipal Mediaș.
privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și
cheltuieli al Direcției Municipale pentru Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș
finanțat din venituri proprii și subvenții pe anul 2019
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local
Mediaș.
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului
Mediaș pe anul 2019.
privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului
de utilitate publică de întreținere administrare și exploatare a piețelor agroalimentare
din municipiul Mediaș și închirierea prin licitație publică a imobilului situat în Mediaș
str. Greweln nr. 1 – „Hanul Căprioarei“ (completată prin HCLnr.305/2019).
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Municipale pentru Cultură
Sport Turism şi Tineret Mediaş începând cu data de 01.10.2019.
privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea fundaţiilor şi asociaţiilor din
bugetul local în anul 2020 precum și prorogarea termenului de depunere a
documentației pentru acordarea subvențiilor până la data de 15.10.2019
privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de
închiriere.
privind prelungirea unui contract de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei pentru
locuința ANL situată în Mediaş str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap.12.
privind modificarea și completarea Listei Bunurilor de retur anexa care face parte
integrantă a „Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin
atribuire directă nr.1/01.04.2009–364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015“.
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor
bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora precum și modificarea
„Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă
nr.1/01.04.2009 – 364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015“.
privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil reprezentând teren situat în
Municipiul Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 33 (modificata prin HCL nr.300/2019).
privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile situate în Municipiul Mediaș
str. Sticlei fn.
privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile situate în Municipiul Mediaș
str. Baia de Nisip fn.
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privind atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe de teren în vederea construirii
de locuințe proprietate personală tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani în
municipiul Mediaș cartier rezidențial Bucegi-str. Daniel Thellmann și str. Barajului f.n.
privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaş în scopul
amenajării unei terase de alimentaţie publică
privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității achiziționării
unui imobil situat administrativ în Municipiul Mediaș.
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș a unui teren
situat în intravilanul Municipiului Mediaș sat aparținător Ighișu Nou.
privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității achiziționării
unui teren situat administrativ în Municipiul Mediaș sat aparținător Ighișu Nou.
privind acordarea dreptului de acces asupra unui teren aparținând domeniului public al
Municipiului Mediaș în scopul pozării unui cablu de fibră optică în favoarea SC
Orange România SA
privind schimbarea destinației unor imobile cuprinse în inventarul domeniului privat
al Municipiului Mediaș din „locuință“ în „locuință de serviciu“ și repartizarea acestora
privind retragerea dreptului de administrare al Direcției de Asistență Socială asupra
imobilului cu locuințe sociale situat în Mediaș str. Bucegi nr. 91.
privind prelungirea contractului de comodat nr. 47/2009 încheiat între Municipiul
Mediaș și Asociația de Ajutorare a Diabeticilor și Bolnavilor Oncologici Mediaș.
privind repartizarea locuinței sociale situată în Municipiul Mediaș str. Angărul de Jos
nr. 23.
privind soluționarea cererii formulate de către SC TITAN CONSTRUCT SRL.
privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și eficientizare energetică corp clădire
școală și sala de sport–Liceul Tehnologic Școala Națională de Gaz“.
privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare internat Colegiul Tehnic Mediensis“.
privind aprobarea proiectului la faza P.T. și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Extindere rețele de iluminat public în Municipiul Mediaș str.
Sovata str. Lele Ană și în Ighișu Nou–segment cuprins între str. Școlii și str. Mică“
Mediaș.
privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Reabilitare capace carosabile aferente sistemelor de apă și
canalizare și reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe străzi din
Municipiul Mediaș“.
privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009–364/27.04.2009 forma
actualizată iulie 2015
privind completarea și confirmarea pentru anul 2019/2020 a reprezentanților
Consiliului local al Municipiului Mediaș ca membrii ai Consiliilor de administrație ai
Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar și ai Comisiilor
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pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Mediaș.
privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicare și
consultarea publicului în elaborarea PUZ „Dezmembrare în patru parcele (trei loturi și
278
cale de acces) în vederea construirii de locuințe împrejmuire cu caracter provizoriu și
racorduri rețele edilitare“ Str. Moșnei f.n.
privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicare și
279 consultarea publicului în elaborarea PUZ „Dezmembrare parcele și construire
locuințe“ str. Iuliu Maniu f.n.
privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Dezmembrare teren în 4-5 parcele
280
și drum de acces pentru construcții “str. Wewern f.n.
privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea
și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire galerie comercială cu spații de
281
închiriat platformă parcare acces auto rețele de incintă elemente de semnalistică și
publicitate împrejmuire organizare de șantier“ str. Șoseaua Sibiului f.n.
privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire Centru Social
282
Comunitar de Agrement și Sport“ Str. Sticlei nr.9
privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire casă împrejmuire garaj
283
și branșamente utilități “ str. Moșnei f.n.
privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire casă D+P+E
284
branșamente rețele edilitare împrejmuire“ str. Wewern f.n.
privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și
cheltuieli al Municipiului Mediaș modificarea listei obiectivelor de investiții și
programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare precum și
285
rectificarea prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Direcției
Municipale pentru Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș finanțat din venituri proprii
și subvenții pe anul 2019.
privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea unui imobil (construcție
286
+ cotă de teren aferentă) situat administrativ în Mediaș str. Turnului nr.4 ap.2.
privind aprobarea participării Municipiului Mediaș la Proiectul „Educație
287 antepreșcolară premisă pentru dezvoltarea comunitară în Municipiul Mediaș“ și a
cheltuielilor legate de proiect.
privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a unui teren aferent
288
construcțiilor situat în Mediaș str. I. G. Duca nr. 32.
privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a unui teren aferent
289
construcției situat în Mediaș str. Plopului nr. 24A.
privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a unui teren aferent
290
construcției situat în Mediaș str. Plopului nr. 24B
291 privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul III 2019
privind închirierea prin licitație publică a unei suprafeţe de teren cu destinația de pajiști
292
natural.
privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea cotei de 7/8 din imobilul
293
situat administrativ în Mediaş Piața Regele Ferdinand I nr. 24 subap. 7.
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privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren în urma
înstrăinării construcției-garaj situat pe str. Piscului f.n. domeniul privat al Municipiului
Mediaș.
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren în urma
înstrăinării construcției situată pe str. Aurel Vlaicu nr. 33 domeniul privat al
Municipiului Mediaș.
privind închirierea directă a unui spațiu parte componentă a apartamentului nr. 3 din
cadrul imobilului situat administrativ în Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 1 în
favoarea Partidului PRO România.
privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de
închiriere.
privind prelungirea unor contracte de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei pentru
locuința ANL situată în Mediaş str. Sinaia nr. 2 bl. 1 sc. B ap.10 str. Sinaia nr. 5 bl. 2
sc. B ap. 9 și str. Sinaia nr. 9 bl. 5 sc. B ap.20.
privind trecerea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Mediaș în domeniul
public al Municipiului Mediaș și schimbarea destinației acestuia din „locuință“ în
„locuință socială“.
privind modificarea HCL nr. 258/2019 privind aprobarea documentației de dezlipire a
unui imobil reprezentând teren situat în Municipiul Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 33.
privind aprobarea contractului de asociere în vederea înființării și funcționării unui
serviciu social pentru copii cu tulburări din spectrul autist în zona de nord a Județului
Sibiu.
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare străzi Municipiul Mediaș–zona Cartier Aurel Vlaicu–etapa I str. Prot. I.
Moldovan Petru Maior Trandafirilor Octavian Fodor Vlad Țepeș M. D. Roman Intrarea
Aviației A. Vlaicu-parțial“
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent proiectului european
ERASMUS+cu titlul „Competențe europene în turism–Șansa Noii Generații pentru
integrarea pe piața muncii“ la Colegiul Școala Națională de Gaz.
privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaș.
privind completarea HCL Mediaș nr. 251/2019-privind modificarea Contractului de
Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere
administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din Municipiul Mediaș și
închirierea prin licitație publică a imobilului situat în Mediaș str. Greweln nr. 1–„Hanul
Căprioarei“.
privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețea de apă potabilă și rețea canalizare
menajeră Zona Gloria–strada Metanului Geologiei Sondorilor și Petroliștilor
Municipiul Mediaș“.
privind modificarea proiectului la faza P.T. și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Reabilitare rețea de apă potabilă și rețea canalizare menajeră
Zona Vitrometan–strada Școlii strada Sticlei și Piața C.I. Motaș Municipiul Mediaș“.
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privind modificarea proiectului la faza P.T. și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Dezafectare și înlocuire stâlpi susținere rețea electrică contact
din beton centrifugat SF8/11“.
privind aprobarea proiectului la faza P.T. și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Reabilitare instalații edilitare clădire pneumologie“
privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și
cheltuieli al Municipiului Mediaș și rectificarea bugetelor unor instituții și servicii
finanțate din venituri proprii și subvenții precum și modificarea listei obiectivelor de
investiții și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare
pe anul 2019.
privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Mediaş domnului
Pompei Hădărean.
privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Mediaş domnului
Nicolae Romulus Moise.
privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Mediaş doamnei Maria
Ioana Stănescu.
privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și
cheltuieli al Municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii finanțate din
venituri proprii și subvenții precum și modificarea listei obiectivelor de investiții și
programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019.
privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Mediaş.
privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a unui teren
în suprafață de 9.860 mp. situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu fn aflat în domeniul privat
al municipiului Mediaș.
privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a unui teren
în suprafață de 20.000 mp. situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu fn aflat în domeniul privat
al municipiului Mediaș.
privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a unui teren
în suprafață de 5.192 mp. situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu fn aflat în domeniul privat
al municipiului Mediaș.
privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a terenului aferent
construcțiilor în suprafață de 1.250 mp. situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu nr.33.
privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a terenului aferent
construcțiilor în suprafață de 5.950 mp. situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 33.
privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a unui terenului aferent
construcțiilor situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 33.
privind închirierea prin licitație publică a unei suprafeţe de teren situată în Mediaș str.
Mihai Eminescu fn în scopul amplasării unui modul destinat comercializării
accesoriilor de telefonie.
privind prelungirea duratei Contractelor de închiriere teren aferente chioșcurilor
comerciale și panourilor publicitare amplasate pe domeniul public al Municipiului
Mediaș.
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privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile situate în municipiul Mediaș
str. Daniel Thellmann fn.
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor
pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate
în Mediaş pe str. Predeal nr. 2 blocul 8 și str. Predeal nr. 2 blocul 9.
privind prelungirea unor contracte de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei pentru
locuințele ANL situate în Mediaş str. Predeal nr. 2 bl. 7 ap.10 str. Sinaia nr. 9 bl. 5 sc.
A ap. 9 str. Sinaia nr. 2 bl. 1 sc. A ap. 7 și str. Predeal nr. 2 bl. 7 ap.2.
privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de
închiriere.
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor
mijloace de transport în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora precum și
modificarea „Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin
atribuire directă nr.1/01.04.2009–364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015“.
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a
suprafeței de teren de 1507 mp situată în Ighișu Nou.
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a obiectivului de
investiție „Reabilitare clădire și schimbare de destinație în ateliere protejate“ situat în
strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.17 stabilirea destinației de „Complex de
servicii de integrare socio-profesională a persoanelor vulnerabile“ și modificarea
contractului de administrare nr. 77/2013 încheiat cu Direcția de Asistență Socială
Mediaș.
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a investiției ”Construire
imobil de locuințe colective pentru persoane vulnerabile P+E+M Amenajări Exterioare
și Împrejmuire” stabilirea destinației de „Complex de servicii de integrare socioprofesională a persoanelor vulnerabile“ și darea în administrare la Direcția de Asistență
Socială Mediaș a acestui imobil.
privind asocierea municipiului Mediaş prin Consiliul Local Mediaş cu unităţi
administrativ teritoriale Comuna Alma Comuna Aţel Comuna Axente Sever Comuna
Biertan Comuna Blăjel Comuna Brateiu Oraşul Copşa Mică Comuna Dârlos Oraşul
Dumbrăveni Comuna Moşna Comuna Şeica Mică Comuna Târnava şi Comuna Valea
Viilor în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi
publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate
privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Mediaș cu privire la
oportunitatea achiziționării de către municipiul Mediaș a imobilului situat în Mediaș
str. Unirii–Autogara
privind realizarea unui schimb de locuinţe sociale.
privind repartizarea locuinţei sociale situată în municipiul Mediaș str. Luncii nr. 1 bl.
4 et. 1 ap. 16 domnului Țiglar Andrei Gigi.
privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Consiliul Local Mediaş prin Direcţia
de Asistenţă Socială şi Asociaţia SFATUL BĂTRÂNILOR în scopul organizării unor
evenimente comune dedicate persoanelor vârstnice din municipiul Mediaș și satul
aparținător Ighișu Nou
33

privind completarea anexei nr. 1 la HCL Mediaș nr. 80/2019 privind aprobarea listei
337 cu familiile cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau
vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul 2019.
privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul
338 aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în perioada
01.07.2019–31.12.2019
privind actualizarea anexei la HCL nr. 41/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru
339 aprovizionarea raţionalizată a populaţiei cu produse agroalimentare şi industriale la
mobilizare pe timp de război şi în alte situaţii deosebite prevăzute de lege
privind modificarea contractelor de administrare încheiate între municipiul Mediaș și
340
instituțiile publice cu activitate subvenționată de la bugetul local.
privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a anulării
a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018
341
inclusiv datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ
teritorială a municipiului Mediaș.
342 privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Mediaș.
343 privind modificarea statului de funcții al Direcţiei Poliţia Locală Mediaş.
344 privind atribuirea denumirii de strada „Emil Mureșan“
privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea
345 PUD „Construire hală producție și clădire administrativă“ str. Aurel Vlaicu nr.41 și
aprobarea documentației de urbanism.
aprobarea PUD „Construire galerie comercială cu spații de închiriat platformă parcare
346 acces auto rețele incintă elemente de semnalistică și publicitate împrejmuire organizare
de șantier“ Șos. Sibiului fn.
privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Dezmembrare parcele și
347
construire locuințe“ Str. Iuliu Maniu fn.
privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Construire locuințe cu anexe
348
împrejmuire și realizare cale de acces auto și pietonal“ str. Moșnei fn.
privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Construire casă de vacanță și
349
împrejmuire“ Str. Moșnei fn.
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor
bunuri de natură rețele de apă și canalizare în vederea scoaterii din funcțiune și casării
acestora includerea unor bunuri în domeniul public al municipiului Mediaș precum și
350
modificarea Listei Bunurilor de retur din anexa care face parte integrantă a
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și
canalizare nr. 16621/2007
privind aprobarea PUD „Locuințe sociale colective inclusiv utilități și amenajări
351
exterioare-amenajare loc de joacă“ str. Baia de Nisip fn.
privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și
352 cheltuieli al Municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii finanțate din
venituri proprii și subvenții pe anul 2019
privind prelungirea contractului de concesiune nr. 13/15.12.2004 modificat prin act
353
adițional nr. 1/2010
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privind aprobarea achiziționării unui imobil (construcție și teren) situat în Mediaș str.
Virgil Madgearu fn
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent proiectului european
ERASMUS+1 cu titlul „EuroPro:echangeons nos cultures“ la Liceul Tehnologic
Automecanica Mediaș pe anul 2019
privind aprobarea execuţiei bugetare a municipiului Mediaş pe trimestrul IV 2019
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2019
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 la SC
Piața Prim-Com SA Mediaș.
privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru anul 2020 la SC Piața Prim-Com SA
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Mediaș
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Direcţiei de Asistenţă
Socială Mediaş
privind modificarea statului de funcții al Direcţiei Municipale pentru Cultură Sport
Turism și Tineret Mediaș începând cu data de 01.01.2020
privind aprobarea achiziţionării imobilului situat în Mediaş str.Unirii-Autogară
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a unor terenuri situate în
intravilanul municipiului Mediaș aferente străzilor Baia de Nisip și Nisipului
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a unor obiective de
investiții finalizate și modificarea contractelor de administrare nr. 10389/2005 și nr.
56/2008 încheiate cu Spitalul Municipal Mediaș
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a unor obiective de
investiții finalizate și completarea anexei nr. 3.2 care face parte integrantă din
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse
Regulate în municipiul Mediaș nr.1810/01.02.2019
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de
investiții finalizate și modificarea unor contracte de administrare încheiate cu unități
de învățământ din municipiul Mediaș
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a obiectivului de
investiție finalizat „Instalație termică inclusiv centrală termica corp B Școala
Gimnazială Herman Oberth“
privind includerea în inventarul domeniului privat al municipiului Mediaş a unor
imobile situate în intravilanul municipiului Mediaș
privind ridicarea dreptului de administrare al Direcției de Asistență Socială asupra unei
părți din imobilul „Complex de locuințe sociale“ situat în Mediaș str. Luncii nr. 1 bl. 1
(ap. 2) în suprafață de 38 25 mp. și darea în folosință gratuită Centrului de Recuperare
și Reabilitare pentru Persoanele cu Handicap Mediaș în vederea desfășurării de
activități specifice acestuia
privind prelungirea duratei contractului de închiriere și stabilirea cuantumului chiriei
pentru locuința de serviciu situată pe str. Istria nr. 1 bl. 21 sc. B ap. 29
privind schimbarea destinației unui imobil cuprins în inventarul domeniului privat al
municipiului Mediaș din „locuință“ în „locuință de serviciu“ și repartizarea acestuia
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privind aprobarea documentației de subapartamentare a imobilului situat în municipiul
Mediaș strada Turnului nr. 9
privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în municipiul
Mediaș strada Ulmului nr. 41
privind darea în administrare către Regia Națională a Pădurilor–Romsilva Direcția
Silvică Sibiu Ocolul Silvic Mediaș a fondului forestier proprietate publică a
municipiului Mediaș în suprafață de 1466 60 ha
privind reducerea procentului care constituie fondul de accesibilizare a fondului
forestier proprietate publică a municipiului Mediaș de la 7% la 2%
privind neexercitarea dreptului de preemţiune la înstrăinarea unei cotei părți din spațiul
în care ființează Laboratorul de tehnică dentară situat în Mediaş str. Cloșca nr. 2
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de
Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș
privind aprobarea contractării unor servicii specializate de consultanță asistență și
reprezentare juridică în dosarul nr. 2592/85/2019
privind aprobarea încheierii convențiilor provizorii pentru acordarea de servicii de
asistență socială între Consiliul Local Mediaș prin D.A.S. și Asociația Phoenix
Speranța 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 2020
privind aprobarea „Metodologiei şi a criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale din
fondul locativ al municipiului Mediaș pentru anul 2020“ conform prevederilor legale
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 10/18.01.2017
încheiat cu SC Art City Wizzard SRL
privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat între Municipiul Mediaș Liceul
Tehnologic Automecanica Mediaș și operatorul economic SC Automecanica SRL
Mediaș pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual
privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru unele spații cu
altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea Municipiului Mediaș
administrate de Spitalul Municipal Mediaș
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr. 121/2019
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a
impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016
completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Petofi Sandor nr. 5
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a
impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016
completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Petofi Sandor nr. 18
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a
impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016
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completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș Piața
Regele Ferdinand I nr. 23
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a
impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016
389
completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Mihai Viteazul nr. 4
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a
impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016
390
completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Johannes Honterus nr. 6
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a
impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016
391
completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Johannes Honterus nr. 41
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a
impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016
completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
392
Johannes Honterus nr. 21
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a
impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016
393 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Gheorghe Doja nr. 7

394

395

396

397

398

privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a
impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016
completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Gheorghe Doja nr. 15
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a
impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016
completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Dorobanților (C.T. Vitro II)
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a
impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016
completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Tomis (C.T. G. Câmpului)
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a
impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016
completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Mihail Kogălniceanu nr. 1
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a
impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016
completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Mihail Kogălniceanu nr. 12
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privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a
impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016
completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Mihail Kogălniceanu nr. 22
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a
impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016
completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Horea nr. 6
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a
impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016
completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Avram Iancu nr. 60
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a
impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016
completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Avram Iancu nr. 110
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a
impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016
completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Aurel Vlaicu nr. 4
privind modificarea statului de funcții al Direcţiei Poliţia Locală Mediaş
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CAPITOLUL IV:
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI
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VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI MEDIAȘ

Conform Legii nr. 215/2001 și OUG nr. 57/2019 (din luna iulie 2019) privind Codul
administrativ, în calitate de viceprimar, dna Christine Thellmann este înlocuitor de drept al
primarului, îndeplinind toate atribuțiile conferite de lege primarului, ori de câte ori este nevoie.
Pe parcursul întregului an 2019, viceprimarul municipiului Mediaș a asigurat buna funcționare
și a coordonat întreaga activitate a Serviciului Învățământ Sănătate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, a Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret, a
Compartimentului Relații Publice, precum și a echipelor de proiecte pentru managementul
fondurilor europene.
Activitatea în domeniul Învățământ – Sănătate















A coordonat întocmirea bugetelor unităților de învățământ pe forme de învățământ și
trimestre și a centralizat detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate: cap.65.02 buget
local, cap.65.10 venituri proprii și Cap.65.08 fonduri europene nerambursabile;
A coordonat repartizarea sumelor necesare finanțării de bază ale unităților școlare, în
baza fondurilor alocate prin buget local;
A coordonat repartizarea creditelor, pe trimestre, pe anul 2019, la toate categoriile de
cheltuieli de personal (școală după școală), materiale și servicii, ajutoare sociale (CES),
burse;
A coordonat deschiderea creditelor lunare în baza bugetului aprobat prin HCL, pentru
fiecare unitate de învățământ, pentru următoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli de
personal - art.10 (școală după școală), cheltuieli bunuri și servicii - art.20, asistență
socială - art. 57 (stimulente educaționale pentru preșcolari, copii cu cerințe educaționale
speciale), cheltuieli cu bursele - art.59 și cheltuieli cu investițiile - art.71 și înaintate
Administrației Finanțelor Publice Mediaș;
A coordonat activitatea de întocmire a adreselor cu solicitările de transfer de credite pe
titluri pentru Spitalul Municipal Mediaș și pentru învățământul privat (Montessori);
A coordonat activitatea de întocmire a rapoartelor către Consiliul Local în vederea
emiterii Hotărârilor;
A coordonat activitatea de întocmire a referatelor în vederea emiterii Dispozițiilor
privind repartizările de credite, în cadrul Cap.65.02 Învăţământ, în conformitate cu
hotărârile emise, ca urmare a suplimentărilor sau rectificărilor bugetului local, la
capitolul mai sus menționat;
A coordonat activitatea de deschidere credite, la cap. 65.02 Învățământ, ca urmare a
rectificărilor bugetului local și înaintate la Serviciul de Trezorerie și Contabilitate
Publică Mediaș;
A coordonat activitatea în ceea ce privește asigurarea corespondenței în ceea ce privește
comunicările în legătură cu bugetele unităților din învățământ către Consiliul Județean,
Inspectoratul Școlar Județean, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu;
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A coordonat activitatea de analiză și soluționare a cererilor unităților de învățământ;
A coordonat încheierea contractului de acordare a stimulentelor educaționale acordate
copiilor din familii defavorizate, în scopul stimulării participării în învățământul școlar,
plata lunară a acestora în baza facturii emise și distribuirea acestora în unitățile de
învățământ;
A participat la întâlnirile organizate de unitățile școlare, ISJ Sibiu și Consiliul Județean
Sibiu;
A participat la activități organizate de unitățile școlare (deschidere, încheiere an școlar,
inaugurări, vernisaje);
A coordonat elaborarea conținutului-cadru al documentațiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor de reparații finanțate din fonduri publice;
A coordonat activitatea de urmărire a executării lucrărilor de reparații la unitățile de
învățământ preuniversitar din Mediaș, după cum urmează:
1. Grădinița cu program prelungit Pinocchio: „Lucrări de ridicare cămin la cotă,
înlocuire gresie și faianță în doua băi și bucătărie și înlocuire parchet laminat”
2. Grădinița cu program prelungit Rază de Soare: „Lucrări reparații a rețelei
interioare de canalizare”
3. Grădinița cu program prelungit Dumbrava Minunată: „Reparații instalație de
alimentare cu apă și canalizare în subsolul clădirii“ și „Lucrări de reparații la blocul
alimentar și placare cu lambriuri din lemn”
4. Grădinița cu program prelungit Bucuria Copiilor: „Lucrări de reparații la
instalația de alimentare cu apă și canalizare în subsol”
5. Grădinița cu program prelungit Micul Prinț: „Lucrări de reparații interioare și
exterioare la corpul grădiniței și reparare gard de împrejmuire exterioară”
6. Liceul Tehnologic Automecanica: „Lucrări de reparații și înlocuire radiatoare,
pardoseală de tarket, corpuri de iluminat, zugrăveli interioare”, la sala de sport
7. Colegiul Tehnic Mediensis: „Lucrări de reparații” la sala de sport
8. Școala Gimnazială nr. 7 Mediaș: „Lucrări de zugrăveli interioare și placare cu
lambriu pe holuri“, „Lucrări de zugrăveli și ignifugare lambriuri” și „Lucrări de reparații
grup social, vestiar și sală multifuncțională”
9. Școala Gimnazială George Popa: „Lucrări de reparații și înlocuire lambriuri,
parchet, gresie, înlocuire uși și zugrăveli interioare, montare panouri de parazăpezi” și
„Lucrări de reparații scări interioare”
10. Școala Gimnazială Hermann Oberth: „Lucrări de reparații și înlocuire uși,
zugrăveli interioare, rașchetare parchet și înlocuire jgheaburi și burlane”
11. Școala Gimnazială Cireșarii: „Gard de protecție”
A participat la diverse întâlniri și ședințe de lucru cu reprezentanții unităților de
învățământ pe diverse teme, precum buget, problemele cu care se confruntă în vederea
identificării posibilelor soluții.

Relația cu societatea civilă
Pe parcursul anului 2019, viceprimarul Christine Thellmann a participat la 29 de întâlniri
cu cetățenii, desfășurate în diferite zone ale municipiului, dar și în satul aparținător Ighișul Nou.
Majoritatea întâlnirilor au avut loc în zone unde se desfășoară sau urmează să se desfășoare
diverse lucrări, dar și în cartiere ale orașului unde au solicitat cetățenii o întâlnire cu
reprezentanții administrației publice.
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Problemele ridicate de către cetățeni au fost legate de infrastructura rutieră și de apă – canal,
amenajarea locurilor de parcare, a spațiilor verzi, a locurilor speciale de colectare a deșeurilor
și întreținerea lor, dar și starea lucrărilor de infrastructură desfășurate în diferite zone ale
orașului, menținerea curățeniei pe spațiile publice, etc.
În ceea ce privește audiențele acordate în cursul anului 2019, acestea au fost în jur de 30,
programate, dar și neprogramate. Problemele ridicate în cadrul audiențelor erau legate de
locuințe sociale, probleme specifice cu care se confruntă cetățeanul din zona în care locuiește,
dar și informații legate de o anumită procedura pentru obținerea unor adeverințe sau documente
eliberate de administrația publica locală.
În domeniul relațiilor internaționale, au fost menținute relațiile de înfrățire pe care
municipiul nostru le are și a continuat stabilirea de noi parteneriate. În acest sens, viceprimarul
municipiului Medialș a participat, în calitate de membru, în cadrul delegațiilor care au avut loc
în Dinkelsbuhl (Germania) 17 – 19 mai 2019; Sopron (Ungaria) 17 – 20 august 2019;
Lutherstadt Wittenberg (Germania) 30 – 31 octombrie 2019, acolo unde a fost semnat și acordul
oficial de înfrățire între municipiul nostru și orașul german Lutherstadt Wittenberg. De
asemenea, a coordonat organizarea și participarea unei delegații formate din profesori și elevi
din liceele medieșene în cadrul proiectului internațional „Wide Perspective- Specific Actions“,
în orașul înfrățit Dabrowa Gornicza (Polonia), în perioada 3 – 5 mai 2019. A coordonat primirea
delegațiilor din străinătate care au vizitat municipiul nostru, după cum urmează: delegația
orașului De Fryske Marren (Olanda) - 23 martie 2019, Cricova (Republica Moldova), în
perioada 30 noiembrie – 2 decembrie 2019.

Activitatea în domeniul cultural
Pe parcursul anului trecut, activitățile desfășurate în domeniul cultural au fost coordonate
de către viceprimarul municipiului Mediaș, care a participat atât la pregătirea evenimentelor,
cât și la desfășurarea acestora. Anul 2019 a stat sub egida „Sibiu - Regiune Gastronomică
Europeană (SRGE)“, proiect în cadrul căruia municipiul nostru a fost partener. Printre cele mai
importante evenimente desfășurate pe parcursul anului 2019, pe plan cultural, au fost: Lansarea
Titlului SRGE, Târgul de Paște, Artpedia, Jocul Tradițional Țuru, Săptămâna Națională A
Voluntariatului, Bucuria Mișcării, 1 Iunie, Sărbătoarea Mediașului, Ziua Eroilor, Ziua
Internațională a Iei, Festivalul Medieval, Campionatul Național de Viteză în Coastă „Cupa
Mediaș Total“, „Mediaș Bike Marathon“, Bucătarii Civitas Mediensis, Weinfest, Festivalul
Recoltei, „Let’s Do It, Romania!“, Ziua Armatei Române, Cupa Mediensis la debate, Sesiunea
națională de comunicări științifice, 1 Decembrie, Magia Sărbătorilor, Festivalul concurs de
muzică folk ”Mediaș, Cetate Seculară“

Lansarea Titlului „Sibiu - Regiune Gastronomică Europeană“ - 13 februarie
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Evenimentul a marcat deschiderea oficială la Mediaș a proiectului european „Sibiu –
Regiune Gastronomică“ și s-a bucurat de prezența președintei Diane Dodd, precum și a
delegațiilor Regiunii Gastronomice Europene. De asemenea, evenimentul s-a bucurat de
prezența unui număr mare de invitați - firme, antreprenori și mici producători care au expus
preparate culinare, băuturi și produse meșteșugărești specifice Zonei Târnavelor.
Târgul de Paşte – 11 aprilie
Jocuri, concursuri, personaje animate și activități distractive au fost oferite celor mici, în
cadrul unui eveniment ce a marcat debutul vacanței de Paște. Copiii grădinițelor și claselor
primare din unitățile școlare medieșene au realizat, special pentru această ocazie, alături de
cadrele didactice, standuri tematice cu produse specifice sărbătorilor Pascale, care ulterior au
fost premiate.
Artpedia – Festival școlar județean - 16-17 aprilie
Festivalul – concurs județean a fost destinat elevilor școlilor gimnaziale din județul Sibiu
și s-a desfășurat pe parcursul a două zile, reunind peste 150 de elevi, înscriși la cele patru
categorii: muzică populară și ușoară, teatru, artă plastică și dans. Scopul acestui eveniment a
fost descoperirea, încurajarea și susținerea elevilor talentați în diversele forme de exprimare
artistică, precum și promovarea acestora în cadrul concursurilor regionale și naționale de profil.
Jocul tradiţional Ţuru - 28 aprilie
Început ca un obicei al locuitorilor cartierului Moșnei, cu mai bine de opt decenii în urmă,
Jocul de Țuru a devenit treptat o tradiție a Duminicii de Paște și un obicei specific Mediașului,
care atrage tot mai mulți localnici și turiști. Pentru prima dată, în 2019 evenimentul s-a bucurat
de prezența și chiar participarea unor turiști din America Latină și țări europene.
Săptămâna Națională A Voluntariatului – 13 -19 mai
O serie de workshop-uri, expoziții tematice, mese rotunde și expuneri, s-au derulat timp de
o săptămână, în municipiul Mediaș, având ca temă activitatea de voluntariat și importanța
implicării în proiectele comunității. Tot cu acest prilej a avut loc o amplă activitate de
ecologizare, toaletare și înfrumusețare a Parcului Aviație, la care au participat elevi ai școlilor
medieșene, sprijiniți de membrii Crucii Roșii și angajați ai Primăriei municipiului Mediaș.
Bucuria Mișcării – 27 mai – 1 iunie
Evenimentul a constat în campionate și competiții sportive pe discipline și categorii de
vârstă, la care au participat elevi ai claselor primare din unitățile școlare medieșene. Proiectul
„Bucuria mișcării“ are ca scop promovarea sportului în rândul elevilor, dar și încurajarea și
îndrumarea copiilor talentați în diverse ramuri sportive, spre practicarea sportului de
performanță. La ediția din 2019, competițiile sportive s-au desfășurat la disciplinele: atletism,
fotbal, baschet, handbal, tenis de masă și șah. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu
Clubul Sportiv Școlar și Clubul Sportiv Municipal Mediaș.
1 Iunie – Ziua Internațională A Copilului - 1 iunie
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În cadrul evenimentului au fost organizate ateliere pentru copii, jocuri și concursuri,
animație stradală, demonstrații sportive precum și spectacole de muzică și dans.
Sărbătoarea Mediașului – 1 - 2 iunie
Desfășurat pe perioada a două zile, evenimentul a cuprins, în prima parte, lansări de carte,
dezbateri și prezentări având ca tematică momente și figuri marcante ale culturii și istoriei
Mediașului. De asemenea, au avut loc festivități prilejuite de conferirea titlului de Cetățean de
Onoare, unor personalități ale vieții publice medieșene, precum și lansarea oficială a versiunii
medieșene a monedei Sibiu – Regiune Gastronomică Europeană. Cea de a doua parte a
Sărbătorii Mediașului a cuprins spectacole și recitaluri susținute de artiști consacrați ai muzicii
populare și ușoare românești: Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu, Ansamblul Junii Sibiului,
Ioana Ignat, formația Holograf.
Școala de vară – iunie - septembrie
Acest proiect educațional a fost derulat pe toată perioada vacanței școlare de vară, având
drept participanți preșcolari și elevi de ciclu primar ai unităților școlare din Mediaș. Sub
îndrumarea cadrelor didactice de specialitate, copiii prezenți au desfășurat zilnic activități
educative și distractive, sub formă de jocuri, întreceri sportive, vizite cu caracter educativ și
diverse alte activități adaptate vârstei și programelor școlare existente.
Ziua Eroilor – 6 iunie
Manifestarea a fost organizată în colaborare cu Unitatea Militară 01810 Mediaș, având ca
scop comemorarea luptei și jertfei ostașilor români căzuți pe câmpurile de luptă, de-a lungul
istoriei noastre. Evenimentul a fost marcat prin ceremonialuri militare, serviciu religios și
depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor Mediaș, în prezența unui public numeros din rândul
reprezentanților societății civile și elevi ai unităților de învățământ medieșene.
Ziua Universală a Iei – 23 iunie
Cu acest prilej au avut loc spectacole de muzică populară și folk, prezentări de produse
tradiționale, ateliere de creație, având ca temă tradițiile și obiceiurile românești. Artiștii și
formațiile invitate au fost Ansamblul folcloric „Florile Târnavei“, Ansamblul folcloric
„Purtata“ Mediaș, dar și soliștii Andrei Bucur, Virgil Suciu și Sorin Poclitaru.
Festivalul Medieval – 19 – 21 iulie
Ajuns la cea de a XV-a ediție, Festivalul „Mediaș – Cetate Medievală“ a reunit cele mai
importante ordine cavalerești ale Transilvaniei care au oferit, timp de trei zile, publicului
prezent, spectacole, demonstrații de luptă și reconstituiri istorice ale unor momente importante
din istoria Transilvaniei. Trupe și formații consacrate de muzică medievală precum Van
(Ungaria), Truverii, Cimpoierii de Transilvania, Huniadi Cantores, Peregrinii, Corbul și Lupus
Dacus au susținut recitaluri de excepție pe scena festivalului, iar spectacolele și demonstrațiile
de luptă au fost completate de dansuri și animație stradală, statui vivante, ateliere de artă
medievală și spectacole interactive pentru copii susținute de: Grupul Nosa, Zânele Silvane,
Funny Art, Centrul Cultural Petre Țuțea, Calfele călătoare, Teatrul Strada.
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Campionatul Național de Viteză în Coastă „Cupa Mediaș Total“ – 3 - 4 august
Etapa din acest an a reunit la startul său un număr de 79 de piloți și s-a desfășurat pe
parcursul a 2 zile. Evenimentul a fost organizat de TOTAL România în parteneriat cu Primăria
Municipiului Mediaș și sub egida Federației Naționale de Automobilism.

La Perne – Festival De Film 16 – 20 august
Evenimentul a constat într-o săptămână de proiecții de film în aer liber, în cadrul unui
eveniment organizat de CONTRAST Publicitate și Primăria Municipiului Mediaș. Selecția
filmelor prezentate publicului a fost alcătuită din filme românești și străine premiate la cele mai
importante festivaluri de film europene. O parte din proiecții au beneficiat și de prezența
producătorilor sau scenariștilor respectivelor producții care au intrat în dialog direct cu publicul
prezent și au prezentat aspecte inedite legate de realizarea acestora cât și despre industriei
cinematografică românească, în general.
Spectacolul Verii – 31 august
Evenimentul a fost organizat cu prilejul încheierii vacanței de vară și a fost dedicat copiilor
și adolescenților. Au fost organizate jocuri, ateliere de creație și diverse activități distractive,
iar seara a fost animată de concerte susținute de Tudor Turcu și formația clujeană REEA
Mediaș Bike Marathon – 7 septembrie
Mediaș Bike Marathon este o competiție sportivă de tradiție a municipiului Mediaș, înscrisă
în calendarul Federației Naționale de Ciclism. La startul evenimentului au luat parte
aproximativ 400 de sportivi români și străini, legitimați la diverse cluburi de profil. Competiția
s-a desfășurat pe categorii de vârstă și grad de dificultate a traseelor, cuprinzând și o secțiune
dedicată copiilor sub 14 ani. Pe lângă natura sportivă a evenimentului, Medias Bike Marathon
are ca și obiectiv promovarea și exploatarea a potențialului turistic al Mediașului și al
împrejurimilor sale.
Cupa Mediașului la Kickboxing – 14 septembrie
Gală sportivă de lupte, destinată amatorilor și profesioniștilor, manifestarea a numărat peste
50 de meciuri, pe parcursul unei zile întregi. Au participat sportivi legitimați la diverse cluburi
de kickboxing din întreaga țară, iar seara s-a încheiat cu spectacole sportive oferite de luptători
profesioniști. Evenimentul a fost organizat de Clubul Dragon Fight Mediaș alături de Primăria
municipiului Mediaș și Clubul Sportiv Municipal.
Bucătarii Civitas Mediensis – 14 septembrie
Evenimentul gastronomic cu participare internațională a reunit echipe de bucătari din
diverse țări europene, veniți la Mediaș să pregătească și să expună produse culinare specifice
țării și zonei pe care o reprezintă. În cadrul evenimentului au avut loc degustări de vin și
preparate tradiționale, demonstrații de artă culinară, concerte de muzică folk.
Weinfest – 20 – 22 septembrie
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Timp de trei zile, Piața Regele Ferdinand I din Mediaș s-a transformat într-un centru de
degustare a vinurilor, a preparatelor culinare și a muzicii live de mai multe genuri. Publicul a
avut posibilitatea să deguste vinuri atât din zona Târnavei, cât și din alte zone ale României, și
să achiziționeze produsele prezentate în cadrul festivalului. Gama diversificată a produselor
gastronomice a fost oferită de micii producători locali și din zonă.

Festivalul Recoltei – 12 octombrie
Cu ocazia sărbătorii tradiționale a recoltei au fost organizate o serie de manifestări culturale
specifice acestui eveniment, precum amenajarea unui târg al producătorilor locali, standuri
tematice ale unităților școlare, jocuri, concursuri și surprize pentru copii, spectacole de dans și
muzică susținute de elevii școlilor medieșene. De asemenea, pe scena din Piața C. Coposu au
avut loc spectacole de dansuri și muzică populară susținute de ansambluri și soliști renumiți,
precum: Nicoleta Voica, Mariana Deac, Vasile Coca.
Let’s Do It, Romania! –19 octombrie
Activitatea este o amplă acțiune de curățenie, dar și un exemplu pozitiv pentru cei din jur,
în ceea ce privește păstrarea unui mediu înconjurător cât mai curat. Prin această activitate s-a
dorit educarea și responsabilizarea întregii populații a municipiului Mediaș în ceea ce privește
protejarea mediului înconjurător și păstrarea unui mediu curat. Alături de voluntarii prezenți la
această amplă campanie de curățenie și ecologizare au participat reprezentanții municipalității,
ai operatorului de salubritate EcoSal, Meditur, Apa Târnavei Mari, Apele Române și instituțiile
de învățământ din oraș.
Ziua Armatei Române – 25 octombrie
Cu acest prilej au avut loc ceremonialuri militar – religioase și momente festive dedicate
Zilei Armatei României, cu participarea reprezentaților societății civile, clerului și unităților de
învățământ din municipiul Mediaș.
Cupa Mediensis la debate – 26 – 27 octombrie
Manifestarea este o competiție interjudețeană de dezbateri, organizată în colaborare cu
Colegiul Tehnic „Mediensis“ și destinată elevilor din învățământul liceal.
Sesiunea națională de comunicări științifice – 16-17 noiembrie, 11 – 12 decembrie
Manifestarea este un proiect de tradiție inițiat de către Colegiul Tehnic „Mediensis“, cu
sprijinul Primăriei Municipiului Mediaș și reunește cercetători, cadre universitare și specialiști
din domeniile: istorie, geografie, filozofie, sociologie. Lucrările și studiile susținute în cele două
zile ale Sesiunii de Comunicări sunt cuprinse în cadrul celor două volume anuale intitulate
„Cultura Medieșeană“.

1 Decembrie - Ziua Națională A României
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Un eveniment de amploare, dedicat Zilei Naționale a României care a cuprins dezvelirea
Monumentului dedicat Foștilor Deținuți Politici, lansări de carte, dezbateri și mese rotunde
având ca temă Marea Unire de la 1918, momente festive, ceremonialuri și defilare militară cu
trupe și tehnică la care au participat peste 200 de cadre militare ale garnizoanei Mediaș,
Academia Forțelor Terestre Sibiu, ISU Sibiu, Jandarmeria Sibiu. Defilarea a fost însoțită de
prezența a 6 aeronave de luptă ( MIG 21 Lancer și IAR PUMA SOCAT) aparținând Bazei
Aeriene Câmpia Turzii.

Magia Sărbătorilor – 7 decembrie
Evenimentul a marcat sezonul sărbătorilor de iarnă, dedicat întregii comunități. Cu acest
prilej au avut loc deschiderea oficială a patinoarului amenajat în Piața R. Ferdinand, spectacole
pe gheață pentru copii și concerte extraordinare susținute de formația Compact și SMILEY.
Festivalul concurs de muzică folk „Mediaș, Cetate Seculară“– 13 - 14 decembrie
Evenimentul a ajuns la ediția cu numărul 36, și a adus pe scena Sălii Traube tineri interpreți
și formații de muzică folk dornice de afirmare, alături de nume consacrate ale acestui gen de
muzică, în cadrul unor recitaluri de excepție. La ediția 2019 au fost prezenți artiști precum
Cristian Buică, Walter Ghicolescu, Adrian Beznă, Florin Sprânceană, grupurile Motto și
Țapinarii.

Activitatea în domeniul managementului proiectelor europene
Pe parcursul anului 2019, viceprimarul municipiului Mediaș a coordonat activitatea
desfășurată în domeniul accesării de fonduri europene nerambursabile. Astfel, în cadrul
Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 4e,
Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe Planurile de
Mobilitate Urbană, a fost depus spre finanțare proiectul cu titlul „Modernizarea, Reabilitarea
Și Extinderea Traseelor De Transport Public Electric Din Municipiul Mediaş“. Valoarea
totală a investiției este de 57.178.530,02 lei, iar contractul de finanțare a fost semnat în data de
31 mai, având termen de finalizare data de 31 mai 2022. La data redactării acestui raportfebruarie 2020, sunt în derulare procedurile de achiziții publice.
În cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa
Prioritară 2, Obiectivul specific 2.1, cod apel: POCA/471/2/1/Introducerea de sisteme și
standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către
beneficiari în concordanță cu SCAP/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță
cu SCAP, a fost depus proiectul cu titlul „Resurse Integrate Pentru O Dezvoltare Locală
Sustenabilă“. Valoarea totală a proiectului este de 3.999.025,10 lei. Contractul de finanțare a
fost semnat în data de 12 iulie 2019, având termen de finalizare data de 12 decembrie 2021. La
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momentul redactării prezentului raport – februarie 2020, s-a recepționat Analiza de Business,
s-a semnat contractul pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare 2020-2027, se lucrează la
elaborarea Analizei situației existente din punct de vedere socio-economic, al mediului și
nivelului de echipare tehnică și socială a municipiului.
În cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13,
Prioritatea de Investiţii 9B, Obiectivul specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei
în oraşele mici şi mijlocii din România, au fost depus spre finanțare 2 cereri, astfel:
Cererea de finanțare 1, cu valoare totală de 28.239.632,38 lei se află în etapa de evaluare a
conformității administrative și a eligibilității și cuprinde următoarele obiective de investiții:
- Reabilitare/modernizare strada Ighișului
- Centru multifuncțional - educațional (corp E Aviație)
Cererea de finanțare 2, cu valoare totală de 23.576.169,52 lei se află în etapa de evaluare a
conformității administrative și a eligibilității și cuprinde următoarele obiective de investiții:
- Reabilitare/modernizare Școala Gimnazială nr. 4
- Reabilitare/modernizare străzi centrul istoric Municipiul Mediaș
În cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 5.1 Dezvoltare locală
plasată sub responsabilitatea comunităţii, Apel: „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de
acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste
20.000 locuitori”,Etapa a III-a a mecanismului DLRC - Regiuni mai puțin dezvoltate, a fost
semnat proiectul „Sprijin Pentru Funcționarea Asociației Grup De Acțiune Locală Z.U.M.
Mediaș“. Proiectul are o valoare totală de 1.744.491,97 lei.
În cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, axa prioritară 9.1 - Sprijinirea
regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, a fost aprobată
Strategia de Dezvoltare a Zonelor Urbane Marginalizate de la nivelul Municipiului Mediaș.
Proiectele care vor fi implementate în cadrul acestei strategii constau în investiții în valoare de
4.500.000 euro, după cum urmează:
- Reabilitare Centru Comunitar Medico-Social (corp R Aviație)
- Reabilitarea, modernizarea Școlii gimnaziale Ighișul Nou
- Înființarea unui loc de joacă pe Str. Baia de Nisip
- Construirea de Locuințe sociale Str. Baia de Nisip
- Construirea unui Centru Social Comunitar de Agrement și Sport (Str. Sticlei)
La momentul redactării prezentului raport – februarie 2020, se lucrează la dosarul
cererilor de finanțare.
În cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 5.1.„Servicii sociale,
medicale, educaționale și ocupare pe piața muncii, acțiuni pentru comunitate de
combatere a excluziunii sociale“, se va înființa un serviciu socio-medical integrat care va avea
următoarele componente, în valoare de 2.125.000 euro:
- Centru de zi pentru 30 de copii din familii sărace
- Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice
- Cabinet de asistență medicală comunitară
- Cabinet psihologic
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Școala A doua șansă
Servicii de mediere și integrare pe piața muncii.
La momentul redactării prezentului raport – februarie 2020, fișele de proiect depuse se
află în evaluare.
În cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6.2. „Creșterea
participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar în special a grupurilor cu risc de
părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității romă“, a fost depus
un proiect pentru înființarea unei creșe în municipiul Mediaș, în valoare de 900.000 euro, acesta
fiind depus în MYSMIS.
-

În cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară
2, Obiectivul specific 2.1, Componentă 1 - Apel : POCA/661/2/1/Introducerea de sisteme și
standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către
beneficiari în concordanță cu SCAP/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță
cu SCAP, a fost depus și se află în evaluare proiectul „Soluții informatice integrate pentru
simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocrației si îmbunatatirea
organizarii institutionale“, în valoare totală de 2,878,967.00 lei
.

Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate
În urma unor dispoziții ale Primarului Municipiului Mediaș, sau ale unor hotărâri ale
Consiliului Local Mediaș, viceprimarul a fost numit în următoarele comisii și/sau echipe,
participând la întâlnirile de lucru care s-a desfășurat pe parcursul anului 2019:











Comisia pentru inventarul utilizatorilor care nu sunt racordați la rețeaua de canalizare
menajeră existentă sau nou înființată (dispoziția nr. 419/2019)
Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă (dispoziția nr. 794/2019)
Comisia specială pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al municipiului Mediaș (dispoziția nr. 850/2019)
Comisia de evaluare privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului situat în
Mediaș str. Greweln nr.1 – „Hanul Căprioarei”, aflat în domeniul privat al municipiului
Mediaș (dispoziția nr. 890/2019)
Comisia socială, constituită prin HCL 192/2016
Comisia de aplicare a Legii 10/2001 (dispoziția 610/2017)
Comisia de aplicare a Legii 15/2003 – atribuire terenuri în vederea construirii de
locuințe pentru tineri (dispoziția 692/2016)
Comisia pentru efectuarea inventarierii anuale (dispoziția 855/2019)
Președinte în cadrul comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia juridică și de disciplină,
pentru protectia mediului și turism și pentru protecția copiilor din cadrul Consiliului
Local Mediaș
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În calitate de membru al Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, viceprimarul
Christine Thellmann a efectuat 3 servicii de 24 de ore pentru asigurarea continuităţii conducerii
municipiului Mediaş pentru situaţii de urgenţă și a participat la exercițiul pentru situații de
urgență desfășurat la sediul municipalității, în data de 8 aprilie 2019 și la ședințele desfășurate
de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență, pe parcursul anului 2019. De asemenea, a
participat la cele 4 ședințe ale Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă desfășurate în
anul 2019.
Comisia pentru inventarul utilizatorilor care nu sunt racordați la rețeaua de
canalizare menajeră existentă sau nou înființată a fost constituită prin dispoziția 419/2019,
în urma adresei Consiliului Județean cu nr. 335/05.03.2019, prin care se solicită numărul de
gospodării neracordate la rețeaua locală. Pe parcursul anului 2019, Comisia s-a întrunit de două
ori, în prima ședință stabilindu-se lista cu gospodăriile neracordate la canalizare, precum și
înștiințarea care informa cetățenii neracordați asupra obligativității, conform legii 241/2016, să
se racordeze la sistemele de canalizare locale. În cea de-a doua ședință, ca urmare a listei
furnizate de către SC Apa Târnavei Mari SA și a răspunsului dat de către cetățenii neracordați
la sistemul de canalizare, a fost transmis procentul gospodăriilor neracordate la sistemul de
canalizare al localității Mediaș către Garda de Mediu, răspuns cu nr. 10.636/27.06.2019.
Comisia privind inventarierea pentru anul 2019, constituită prin dispoziția 855/2019,
s-a întrunit în mod periodic pe parcursul întregului an, atât în format restrâns, doar cu membrii
comisiei centrale, cât și alături de membrii subcomisiilor de specialitate. Au fost analizate fișele
de inventariere, fiind aduse corectări și completări, în urma analizării fiecărei situații în parte.
Activitățile anuale s-au încheiat cu realizarea procesului verbal de finalizare a acțiunii de
inventariere a bunurilor materiale și a altor valori din patrimoniul propriu și al unităților
subordonate.
Comisia specială pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaș numită prin dispoziția nr. 850/2019, pe
parcursul anului 2019, s-a întrunit pentru actualizarea inventarului bunurilor aparținând
domeniului public al municipiului Mediaș, în ceea ce privește bunurile din categoria rețelelor
de contact, stații de călători, semafoare, mijloacele de transport și sistem ticketing, cuprinse în
proiectul „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric”, pentru
accesare fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa
Prioritară 3: „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”. Astfel,
comisia specială a întocmit un raportul în acest sens, prin care a propus: „Modificarea și
completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş
însușit prin HCL Mediaș nr.61/2001 – „privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al municipiului Mediaș” atestat prin anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al municipiului Mediaş” la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind
atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum şi al municipiilor, orașelor şi comunelor
din județul Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 şi 689 bis din 19
septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare”, în vederea atestării inventarului
bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Mediaș.
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Comisia de evaluare privind închirierea prin licitație publică, a imobilului situat
în Mediaș str. Greweln nr.1 – „Hanul Căprioarei”, aflat în domeniul privat al municipiului
Mediaș, numită prin Dispoziția Primarului nr. 890/2019, s-a întrunit în anului 2019, cu ocazia
desfășurării licitației publice de închiriere a imobilului situat în Mediaș str. Greweln nr.1 –
„Hanul Căprioarei”, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș. În cadrul ședinței, comisia
a verificat conformitatea ofertelor depuse, valabilitatea acestora și a determinat oferta
câștigătoare pe baza criteriilor de atribuire existente în caietul de sarcini, întocmind procese
verbale, precum și rapoarte către autoritatea contractantă privind rezultatul licitației publice.
Comisia socială, constituită prin HCL 192/2016, republicată în baza HCL 307/2018, a
desfășurat în anul 2019 următoarele activități: verificarea dosarelor privind lista de priorități pe
anul 2019; aprobarea repartizărilor de locuințe ANL care s-au vacantat pe parcursul anului;
prelungirea contractelor de închiriere pentru chiriașii care beneficiază de aceste locuințe.
În cadrul activității desfășurate în Comisia de aplicare a Legii 10/2001, în anul 2019 au
fost soluționate un număr de 4 notificări, au fost transmise către Instituția Prefectului un număr
de 10 dosare, au fost eliberate adeverințe privind regimul juridic al imobilelor. De asemenea, sa purtat corespondența cu ANRP și titularii notificărilor în vederea soluționării acestora.
Pe parcursul anului 2019, Comisia Locală Mediaș pentru punerea în aplicare a Legii nr.
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
s-a întrunit de patru ori. În două dintre ședințele din anul 2019 au fost analizate cererile și
dosarele depuse de către tineri în vederea atribuirii unui teren în folosință gratuită pentru
construirea unei locuințe proprietate personală, iar în celelalte două întâlniri s-a stabilit, prin
tragere la sorți, amplasamentul loturilor în suprafață de 300mp atribuite în vedrea construirii de
locuințe proprietate personală. În anul 2019 au fost atribuite 5 loturi de teren în vederea
construirii unei locuințe proprietate proprietate personală pe strada Daniel Thellmann, cartier
rezidențial Bucegi.
În ceea ce privește activitatea din cadrul Comisiei de Specialitate nr. 3 a Consiliului Local
Mediaș, din care face parte doamna viceprimar, membrii acesteia s-au întrunit pe parcursul
anului 2019 în 18 de ședințe pe comisii de specialitate, 7 ședințe de predare a materialelor, 12
ședințe ordinare, 8 ședințe extraordinare. Din totalul de 45 de ședințe, viceprimarul a luat parte
la 43 dintre ele.
Următoarele proiecte de hotărâri au fost pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Mediaș.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș
și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș, începând cu
01.01.2020.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil, situat
în Municipiul Mediaș, str. Hațeg nr. 28.
4. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a
unor obiective de investiții finalizate în Municipiul Mediaș.
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5. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Mediaş a
obiectivului de investiție finalizat „Amenajare zone de protecție la trotuare în Municipiul
Mediaș – etapa II”.
6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere și stabilirea
cuantumului chiriei pentru locuințele de serviciu situate pe str. După Zid nr.25 ap.23 și str.
Turnului nr.1 ap.1.
7. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției Municipale
pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș asupra imobilului situat în Mediaș Piața
Corneliu Coposu nr. 2A.
8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Municipal Mediaș a unor
spații din cadrul imobilului situat în Mediaș str. Cloșca nr. 2, Policlinica Municipală.
9. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației prin Compania Națională de Investiții – „C.N.I.” SA, a amplasamentului și
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „Proiect tip – Construire
bazin de înot didactic, Cartier Vitrometan, str. Blajului nr. 4A, municipiul Mediaș, județul Sibiu.
10. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unei suprafețe de pajiști
permanente în municipiul Mediaș, sat Ighișu Nou.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de parteneriat între Consiliul Local
Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia „Casa de femei creștină germană Estera”.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de parteneriat între Consiliul Local
Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Conferința
Transilvania de Sud.
13. Proiect de hotărâre privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi sat
aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2020.
14. Proiect de hotărâre privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice, cu
domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou, care vor împlini 80 de ani de viață pe
parcursul anului 2020, în vederea creșterii calității vieții.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreținere
care stă la baza calculului contribuției lunare de întreținere a copiilor înscriși în creșe, suportată
de părinții/reprezentanții legali ai copiilor acestora, pentru serviciile furnizate de Creșe Mediaș
în anul 2020.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în anul 2020
la Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a
piețelor din Municipiul Mediaș administrate de către operatorul SC Piața Prim-Com SA
Mediaș.
18. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General rezultat în urma
procedurilor de achiziții de lucrări/servicii și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Echipare tehnico-edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaș”.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului bugetului
finanțat din fonduri europene nerambursabile rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul
2019 a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Mediaș.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului bugetului
finanțat parțial din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2019 a
unităților de învățământ preuniversitar de stat din Mediaș.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului bugetului
finanțat integral din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019 al
Spitalului Municipal Mediaș.
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22. Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului aflat în
domeniul public al în municipiului Mediaş și în administrarea Școlii Gimnaziale George Popa,
din bază materială a unității de învățământ, în spațiu destinat activităților de utilitate publică.
23. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale survenite în conținutul
Anexei 1 din Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 121/2019 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale ale Municipiului Mediaș pe anul 2020.
24. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului
Local Mediaș.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru anul 2020, tarife aferente unor
activități, din componența Serviciului de salubritate prevăzute în anexa 6 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 –
364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului
Mediaş la data de 31.12.2018.
27. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru
Municipiul Mediaș privind acțiunile de protocol și costurile cu convorbirile telefonice.
28. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune la înstrăinarea unui
cabinet medical situat în Mediaş str. Cloșca nr. 2.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de dezlipire a unui imobil situat
în municipiul Mediaș str. Daniel Thellmann.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaței de dezlipire a unui imobil situat
în Ighișu Nou str. Școlii nr.57.
31. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren în
vederea construirii de locuinţe proprietate personală, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35
ani, în baza Legii nr.15/2003.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de
administrare nr.5253/11.05.2015-7642/29.05.2015, privind bunurile mobile echipamente de
precolectare a deșeurilor.
33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unui contract de închiriere şi stabilirea
cuantumului chiriei pentru locuința ANL, situată în Mediaş str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap. 20.
34. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren
cu destinație agricolă.
35. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unui schimb de locuinţă socială, conform
Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea imobilelor
cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului, în condițiile Legii nr.112/1995.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
al Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Mediaș, a Caietului de
sarcini și a Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru
gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Mediaș.
38. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Fiscală
Locală Mediaş.
39. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 421/2018 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019.
40. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale survenite în conținutul
Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.28/2019 privind modificarea și completarea HCL
nr.138/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ale Municipiului Mediaș pe anul
2019.
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza de Proiect Tehnic și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare instalație electrică
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Școala Gimnazială nr.4 (Dealul Furcilor), Mediaș”.
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI şi a indicatorilor
tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare străzi municipiul Mediaş – zona
Cartier Aurel Vlaicu – etapa I str. Prot. I. Moldovan, Petru Maior, Trandafirilor, Octavian
Fodor, Vlad Țepeș, M.D.Roman, Intrarea Aviației, A.Vlaicu - parțial”.
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Teren tenis Liceul Tehnologic
Școala Națională de Gaz” Mediaș.
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare zone de protecție la
trotuare în municipiul mediaș - etapa ii”.
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare zone de protecție
strada Carpați și A.I.Moraru”.
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii care
să aibă ca obiect recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul
municipiului Mediaș.
47. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.166/2009 referitoare la normele şi
regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţul,
protecţia, conservarea şi dezvoltarea zonelor verzi şi creşterea animalelor în municipiul Mediaş.
48. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009,
forma actualizată iulie 2015.
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților conexe serviciului de delegare a
gestiunii transportului public, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public
de personae cu nr. 1810/01.02.2019.
50. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de
Salubrizare- Anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin
atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015.
51. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare P.U.D. „Construire locuință cu
anexe și împrejmuire” str. Hotar Fukuschdorf fn.
52. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare P.U.D. „Construire locuință și
împrejmuire” str. Piloților fn.
52. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local
Mediaș nr.401/17.12.2018, privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire
pentru închirierea prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate pe domeniul public al
Municipiului Mediaș.
53. Proiect de hotărâre privind subînchirierea imobilului situat în Ighișu Nou str. Școlii
nr.57 aparținând domeniului public al municipiului Mediaș.
54.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL Mediaș nr.
94/2018 – privind aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreținerea și exploatarea
locurilor de parcare de domiciliu de pe raza Municipiului Mediaș.
55. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului privat al municipiului Mediaș, aprobat prin HCL nr. 157/2001 – „privind aprobarea
Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” și
modificarea Listei Bunurilor de retur – anexă la „Contractul de Delegare a Gestiunii prin
concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor
agroalimentare din municipiul Mediaș, încheiat la data de 01.03.2011”.
56. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea
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inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”- modificată și
completată, ca urmare a finalizării unui obiectiv de investiție și transmiterea acestuia în
administrarea Grădiniței cu program prelungit „Micul Prinț”.
57. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”- modificată și
completată, ca urmare a finalizării unor obiective de investiții realizate la SC PIAȚA PRIMCOM SA Mediaș.
58. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”- Secțiunea I bunuri imobile
și modificarea contractului de administrare nr.47/2017 încheiat între Municipiul Mediaș și
„Colegiul Tehnic Mediensis” Mediaș.
59. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind
însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”- ca
urmare a finalizării unor obiective de investiții și transmiterea în administrare a bunurilor în
favoarea Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș.
60. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”- Secțiunea I bunuri imobile,
ca urmare a finalizării obiectivului de investiție „Racord rețea de iluminat public” pentru cartier
rezidențial Daniel Thellmann.
61. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”, ca urmare a finalizării
lucrărilor executate în Ighișu Nou în cadrul obiectivului de investiție „Management și
Întreținere bazat pe Performanță Infrastructurii Rutiere (PMMR) în Ighișu Nou, Municipiul
Mediaș, județul Sibiu.
62. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”- Secțiunea I bunuri imobile,
ca urmare a finalizării obiectivului de investiție „Reabilitare clădire anexă Școala Istvan
Bathory, Mediaș”.
63. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului privat al municipiului Mediaș, ca urmare a finalizării unor obiective de investiții
realizate de Direcția de Asistență Socială Mediaș și darea în folosință gratuită a acestora,
Asociației „Sfântul Mihail Mărturisitorul” Mediaș.
64. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local
Mediaș nr.401/17.12.2018, privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire
pentru închirierea prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate pe domeniul public al
Municipiului Mediaș.
65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019,
întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator al fondului forestier
proprietate a Municipiului Mediaş.
66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Volumului de masă lemnoasă propus a se recolta
și valorifica în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a municipiului Mediaş, a
modalităților de valorificare a masei lemnoase precum și prețurile de vânzare a acesteia.
67. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere pentru suprafeţele de
pajişti aflate în domeniul privat al municipiului Mediaș.
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68. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru
tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
69. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în
Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în
perioada 01.01.2019 – 30.06.2019.
70. Proiect de hotl Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul
2019.
71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Municipiul Mediaş
prin D.A.S. cu Asociaţia Phoenix Speranţa.
72. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale pentru anul 2019 Parcului
Industrial Automecanica.
73. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții
ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public Mediaș.
74. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Piaţa Prim Com SA de a vota „pentru” la
punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGA din data de 28.03.2019 și a doua ședință în
data de 29.03.2019.
75. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din Anexa la Hotărârea
Consiliului Local nr.2/22.01.2019 privind modificarea și completarea HCL nr.215/2017 privind
aprobarea Studiului de oportunitate proiectul Contractului de delegare a gestiunii Caietul de
sarcini şi Regulamentul serviciului de transport public local de persoane. RESPINS
76. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către S.C. Apa Târnavei Mari
S.A a unor servicii de asistență și reprezentare juridică.
77. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.95/2017 privind nfiinţarea Clubului
Sportiv Municipal Mediaş.
78. Proiect de hotărâre privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire casă, garaj,
împrejmuire și branșamente utilități” str. Moșnei fn.
79. Proiect de hotărâre privind propunerea de avizare P.U.D. „Amplasare construcție cu
caracter provizoriu – cort evenimente pe platformă betonată, anexe, împrejmuire și amenajări
exterioare” str. Moșnei fn.
80. Proiect de hotărâre privind propunerea de avizare P.U.Z. „Construire casă de vacanță
și împrejmuire” str. Moșnei fn.
81. Proiect de hotărâre privind propunerea de avizare P.U.Z. „Construire locuințe,
împrejmuire și realizare cale acces auto și pietonal” str. Moșnei fn.
82. Proiect de hotărâre privind propunerea de avizare P.U.Z. pentru dezmembrare teren
în 4-5 parcele și drum de acces pentru construcții, str. Wewern, municipiul Mediaș, județul
Sibiu.
83. Proiect de hotărâre privind aprobarea dotărilor cu echipamente și mobilier specific
didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru funcționare
la standarde europene a activităților școlare la Școala Gimnazială nr.7 Mediaș.
84. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului local al Primăriei Municipiului Mediaş
pe trimestrul I 2019.
85. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului privat al municipiului Mediaș, aprobat prin HCL nr. 157/2001 – „privind aprobarea
Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” și
completarea Listei Bunurilor de retur – anexă la „Contractul de Delegare a Gestiunii prin
concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor
agroalimentare din municipiul Mediaș, încheiat la data de 01.03.2011”.
RESPINS
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86. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind
însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”, ca
urmare a finalizării unui obiectiv de investiție și concesionarea bunurilor în favoarea SC
Meditur SA Mediaș. - RESPINS
87. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind
însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”, ca
urmare a finalizării unor obiective de investiții și concesionarea acestora în favoarea SC Apa
Târnavei Mari SA Mediaș.
88. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” – modificată și
completată, ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și transmiterea acestora în
favoarea SC Eco-Sal SA Mediaș.
89. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” – modificată și
completată (Secțiunea Bunuri mobile), ca urmare a finalizării unui obiectiv de investiție realizat
de Direcția Municipală de Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș.
90. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului privat al municipiului Mediaș, aprobat prin HCL nr. 157/2001 – „privind aprobarea
Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș”, ca
urmare a finalizării unui obiectiv de investiție realizat de Direcția Municipală de Cultură, Sport,
Turism și Tineret Mediaș.
91. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
municipiului Mediaș a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, la
solicitarea Liceului Tehnologic „Școala Națională de Gaz” Mediaș.
92. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
municipiului Mediaș a unor bunuri reprezentând mijloace de transport și componente ale
sistemului ticketing, scoaterea din funcțiune și casarea acestora, precum și modificarea anexei
3.2. la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse
Regulate în Municipiul Mediaș nr.1810/01.02.2019.
93. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă a imobilului situat în Mediaş Piața R.
Ferdinand I nr. 1 ap. 3, aflat în domeniul public al municipiului Mediaş, la solicitarea Asociației
Pensionarilor 2007 Mediaș.
94. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului
Mediaş în scopul amenajării unor terase de alimentaţie publică, pe perioada estivală a anului
2019.
95. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei
suprafețe de teren în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului f.n.
96. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru
imobilele cu destinație de locuință preluate conform HCL Mediaș nr. 6/2010 „privind ridicarea
dreptului de administrare al SC Gospodăria Comunală SA Mediaş cu privire la unităţile locative
cuprinse în domeniul privat al municipiului Mediaş precum şi revenirea la întregul fond locativ
în administrarea Consiliului Local al municipiului Mediaş.
97. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a unei parcele de teren atribuită
în folosinţă gratuită în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în municipiul
Mediaș str. Daniel Thellmann f.n.

57

98. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere pentru suprafeţele
de pajişti aflate în domeniul privat al municipiului Mediaș.
99. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă
Socială Mediaş.
100. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr.
80/2019 privind aprobarea listei cu familiile cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişul
Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul 2019.
101. Proiect de hotărâre privind soluţionarea cererii de acordare a subvenţiei de la bugetul
local, în temeiul Legii nr. 34/1998, privind acordarea unei subvenţii Asociaţiilor şi Fundaţiilor
Române cu personalitate juridică, care înfiinţează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2019.
102. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiilor definitive pe anul 2019 pentru
acordarea de servicii de asistenţă socială între Consiliul Local Mediaş prin D.A.S. şi Asociaţia
Română pentru Persoane cu Handicap Mintal (ARPEHAM), Consiliul Local Mediaș prin
D.A.S și Asociația Phoenix Speranța și Consiliul Local Mediaș prin D.A.S și Asociația Sfântul
Mihail Mărturisitorul.
103. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020.
104. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat între
Municipiul Mediaș, Liceul Tehnologic „Școala Națională de Gaz” și operatorul economic S.C.
BACHMANN ROMÂNIA SRL Mediaș, pentru formarea profesională a elevilor prin
învățământul dual.
105. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții
pentru Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş.
106. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat
încheiat între Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret şi Filiala Sibiu a
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie.
107. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului cultural-sportiv aferent anului
2019 al Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret.
108. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 6.1 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului public de persoane cu nr. 1810/01.02.2019.
109. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului
Mediaș a numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de către operatorul
de transport public local SC Meditur SA.
110. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului
Mediaș a numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de către SC Piața
Prim Com S.A.
111. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme pentru activitățile
specifice desfășurate de către operatorul regional de salubritate - SC.ECO-SAL S.A. Mediaș.
112. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului
Mediaș a numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de către Operatorul
Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A.
113. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării normelor financiare
pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Mediaș.
114. Proiect de hotărâre privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire locuință anexă,
împrejmuire, branșamente utilități” str. Șipoțele fn.
115. Proiect de hotărâre privind propunerea de avizare P.U.Z. „Construire casă nouă,
împrejmuire și racord rețele utilitare” str. Moșnei fn.
116. Proiect de hotărâre privind propunerea de avizare P.U.Z. „Construire locuințe,
împrejmuire garaje, racord utilități, dezmembrare” str. Moșnei fn.
117. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului
Local Mediaş.
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118. Proiect de hotărâre privind însușirea unui Acord-cadru de parteneriat între UATMunicipiul Mediaș și Administrația Națională Apele Române-Administrația Bazinală de Apă
Mureș, în scopul implementării proiectului de interes public local finanțat prin POR 2014-2020,
„Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric”cod SMIS
121050.
119. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr.240/2011,
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor bunuri şi modificarea
anexei nr. 2 la Contractul de concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune
delegată nr. 267/10.01.2008
120. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr.277/2011,
privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Mediaş şi completarea anexei nr. 2
la Contractul de concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr.
267 din 10.01.2008.
121. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCL nr.110/2013, privind includerea
în domeniul public al municipiului Mediaş a unor bunuri şi completarea Listei Bunurilor de
retur cuprinse în anexa la Contractul de concesiune a transportului public local de persoane prin
gestiune delegată nr. 267/10.01.2008.
122. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCL nr.39/2014, privind includerea
în domeniul public al municipiului Mediaş a unor bunuri şi completarea Listei Bunurilor de
retur cuprinse în anexa la Contractul de concesiune a transportului public local de persoane prin
gestiune delegată nr. 267/10.01.2008.
123. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1,2 și 3 la HCL nr.135/2015,
privind includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Mediaş a unor bunuri şi
completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la Contractul de Concesiune a
transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr.267/10.01.2008.
124. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1,2 și 3 la HCL nr.125/2016,
privind includerea în Inventarul domeniului public al municipiului Mediaş a unor bunuri şi
completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa nr. 2 (actualizată) la Contractul de
concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr. 267/10.01.2008.
125. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr.283/2016,
privind includerea în inventarul domeniului public al municipiului Mediaş a unor bunuri şi
completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la Contractul de concesiune a
transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr. 267/10.01.2008.
126. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.46/2017, privind
includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Mediaş a unor bunuri şi completarea
Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la Contractul de concesiune a transportului public
local de persoane prin gestiune delegată nr.267/10.01.2008.
127. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr.
209/2018 – „privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a
unor bunuri reprezentând mijloace de transport și componente ale sistemului ticketing scoaterea
din funcțiune și casarea acestora precum și modificarea Contractului de concesiune a
transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr.267/10.01.2008”.
128. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr.
286/2018 – „privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”.
129. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr.
292/2018 – „privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”.
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130. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru
Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.
131. Proiect de hotărâre privind ridicarea dreptului de administrare Clubului Sportiv
Municipal Mediaș asupra unei locuințe de serviciu cuprinsă în domeniul public al municipiului
Mediaș și repartizarea acesteia.
132. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.
309/2004, modificat și completat prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Mediaș și
PATRIA BANK SA, pentru spațiul din cadrul apartamentului nr. 1 situat în Mediaș str. Nicolae
Iorga nr. 2.
133. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului privat al municipiului Mediaș, aprobat prin HCL nr. 157/2001 – „privind aprobarea
Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” și
completarea Listei Bunurilor de retur – anexă la „Contractul de Delegare a Gestiunii prin
concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor
agroalimentare din municipiul Mediaș, încheiat la data de 01.03.2011”.
134. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind
însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”, ca
urmare a finalizării unui obiectiv de investiție și concesionarea bunurilor în favoarea SC
Meditur SA Mediaș.
135. Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”, cu modificările
și completările ulterioare, a unui obiectiv de investiție și transmiterea bunurilor în administrarea
Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”.
136. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al
municipiului Mediaș, a unor imobile-terenuri situate în intravilanul Municipiului Mediaș.
137. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri tehnico-administrative pentru
gestionarea pământului și a altor minerale rezultate din excavări/decopertări, generate pe raza
municipiului Mediaș.
138. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Municipiul
Mediaş, Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Pflege Kompetenz Zentrum - Școala
Postliceală Auxila Mediaș, în vederea desfășurării unor activități comune în situații de urgență
cauzate de fenomenele meteorologice cu temperaturi extreme, în mun. Mediaș și sat aparținător
Ighișu Nou.
139. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Mediaş.
140. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Mediaș în
„Asociația pentru realizarea Sistemului Regional de Alimentare cu apă potabilă – Târnava
Mare”
141. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe
Ordinea de zi a şedinţei din data de 29.05.2019.
142. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și
desfășurare a evaluării managementului Spitalului Municipal Mediaș, a componenței comisiei
de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor.
143. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și indicatorii tehnicoeconomici și a cofinanțării obiectivului de investiții „Reabilitare fațadă clădire Policlinica”.
144. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Modificare configurație rețea electrică de contact
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troleibuze Șoseaua Sibiului sens giratoriu – Zona Izvor”.
145. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC PIAŢA PRIM COM SA de a vota „pentru” la
punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGA din data de 27.05.2019, prima întrunire,
respectiv 28.05.2019 a doua întrunire.
146. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1 la HCL nr. 445/2018 privind
supunerea spre aprobare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile oferite de S.C. Piața Prim-Com
S.A. Mediaș pe anul 2019.
147. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. şi a indicatorilor
tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare străzi Municipiul Mediaș-Zona
Cartier Vitrometan – rețele alimentare cu apă și rețele canalizare pluvială”.
148. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic la faza PT și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețea de apă potabilă și rețea
canalizare menajeră, Zona Vitrometan – strada Școlii și Sticlei, Municipiul Mediaș”.
149. Proiect de hotărâre privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire Centru Social
Comunitar de Agrement și Sport” str. Sticlei nr.9.
150. Proiect de hotărâre privind propunerea de avizare P.U.D. „Amenajare loc de joacă”
str. Mathias Milles fn.
151. Proiect de hotărâre privind propunerea de avizare P.U.D. „locuințe sociale colective,
inclusiv utilități și amenajări exterioare – amenajare loc de joacă” str. Baia de Nisip fn.
152. Proiect de hotărâre privind propunerea de avizare P.U.D. pentru
reabilitare/modernizare străzi Centrul Istoric municipiul Mediaș, județul Sibiu.
153. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare P.U.D. „Construire imobil de
locuințe colective mici S+P+2E, împrejmuire” str. Emil Racoviță fn.
154. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare P.U.D. „Construire locuință
anexă, împrejmuire, branșamente utilități” str. Șipoțele fn.
155. Proiect de hotărâre privind rectificarea prin suplimentare a bugetului de venituri și
cheltuieli la Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș pe anul 2019.
156. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Mediaş
157. Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”, cu modificările
și completările ulterioare, a unui obiectiv de investiție și transmiterea bunurilor în administrarea
Școlii Gimnaziale nr. 7 Mediaș.
158. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind
însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”, ca
urmare a finalizării obiectivelor de investiții realizate asupra unor străzi din Municipiul Mediaș.
159. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”, modificată și
completată prin HCL Mediaș nr. 446/2018, în sensul rectificării unor elemente de identificare
pentru unele bunuri imobile.
160. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 3.2. la Contractul de Delegare a
Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș
nr.1810/01.02.2019.
161. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei
suprafețe de teren în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului f.n.
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162. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției de
Asistență Socială Mediaș asupra locuinței sociale situată în Mediaș Piața Regele Ferdinand I
nr. 17 ap. 7 și schimbarea destinației acesteia din „locuință socială” în „spațiu cu altă destinație
decât cea de locuință”.
163. Proiect de hotărâre privind completarea „Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr.1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma
actualizată 2015”, încheiat cu SC ECO-SAL SA Mediaș.
164. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea unui
imobil situat administrativ în Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr.21.
165. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă
Socială Mediaş.
166. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor de retur care fac
obiectul contractului de concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Mediaș și
sat aparținător Ighișu Nou prin gestiune delegată nr. 7209/06.09.2012.
167. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Statutul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „ECO SIBIU”, precum și aprobarea Statutului actualizat al
Asociației.
168. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii autorităților contractante
Municipiului Mediaș, Direcția Fiscală Locală, Direcția Administrarea Domeniului Public,
Direcția de Asistență Socială, Direcția Poliția Locală, Direcția Municipală pentru Cultură,
Sport, turism și Tineret, Club Sportiv Municipal, unitățile de învățământ preuniversitar de stat
cu personalitate juridică de pe raza mun. Mediaș, Spitalul Municipal, Unitatea de asistență
medico-Socială, SC Apa Târnavei Mari S.C., S.C. ECO-SAL S.A., S.C.MEDITUR S.A,
S.C.PIAȚA PRIM COM S.A, în vederea achiziționării de energie electrică, gaze naturale și
combustibil.
169. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Local Mediaş.
170. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Direcției
Poliția Locală Mediaș.
171. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de instituire și administrare
a taxei de salubritate în municipiul Mediaș și satul Ighișu Nou”.
172. Proiect de hotărâre privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire spații
comerciale, servicii, amenajare accese, branșamente utilități” str. Ioan C. Brătianu fn.
173. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției de constituire a dreptului
de uzufruct temporar în favoarea municipiului Mediaș, asupra imobilului (Casa Memorială
Hermann Oberth),situat în municipiul Mediaș str. Hermann Oberth nr.23.
174. Proiect de hotărâre privind declararea vacantă a unui loc de consilier local ca urmare
a demisiei domnului Briciu Lucian Ionuț.
175. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului
Tănase Vasile şi depunerea jurământului.
176. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului
propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii
finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și modificarea programului de investiții
publice pe grupe de investiții și surse de finanțare și a listei obiectivelor de investiții pe anul
2019.
177. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș .
178. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Muncipiului Mediaș, pentru
montarea unei plăci comemorative pe fațada imobilului situat în Mediaș Piața R.Ferdinand I
nr.1, precum și a unor panouri pe pereții intrării boltice a aceluiași imobil.
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179. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației datorată ADI ECO Sibiu începând
cu anul 2019, datorată ADI ECO Sibiu și modificcarea HCL nr.268/2009 privind aprobarea
cuantumului contribuţiilor administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de
interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere .
180. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză a necesității și
oportunității achiziționării unui imobil.
181. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. „Amenajare
loc de joacă” str. Mathias Milles fn.
182. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z „Construire
casă nouă, împrejmuire și racord rețele edilitare” str. Moșnei fn.
183. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ”Construire
locuințe, împrejmuire, garaje, racord utilități, dezmembrare”str. Moșnei f.n.
184. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea
raportului privind implicare și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Parcelare, construire
locuințe individuale și cuplate, amenajări exterioare, racorduri și branșamente rețele edilitare”
str. Plopului f.n.
185. Proiect de hotărâre privind propunerea de avizare a documentației de urbanism și
însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „ Construire
casă D+P+E, branșamente rețele edilitare , împrejmuire” str. Wewern f.n.
186. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile,
reprezentând terenuri aferente Spitalului Municipal Mediaș.
187. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului
propriu de venituri și cheltuieli al Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret
Mediaș, finanțat din venituri proprii și subvenții pe anul 2019.
188. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
al Consiliului Local Mediaș.
189. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și
cheltuieli al Municipiului Mediaș pe anul 2019.
190. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii prin
concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor
agroalimentare din municipiul Mediaș și închirierea prin licitație publică a imobilului situat în
Mediaș str. Greweln nr. 1 – „Hanul Căprioarei”.
191. Proiect de hotărâre aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Municipale
pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş, începând cu data de 01.10.2019.
192. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea
fundaţiilor şi asociaţiilor, din bugetul local, în anul 2020, precum și prorogarea termenului de
depunere a documentației pentru acordarea subvențiilor până la data de 15.10.2019.
193. Proiect de privind modificarea și completarea Listei Bunurilor de retur, anexa care
face parte integrantă a „Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin
atribuire directă nr.1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015”
194. Proiect de privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Mediaș a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, precum și
modificarea „Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire
directă nr.1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015”.
195. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil
reprezentând teren, situat în Municipiul Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 33.
196. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile, situate
în Municipiul Mediaș, str. Sticlei fn
197. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile, situate
în Municipiul Mediaș, str. Baia de Nisip fn
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198. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe de teren
în vederea construirii de locuințe proprietate personală, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi
35 ani, în municipiul Mediaș cartier rezidențial Bucegi-str. Daniel Thellmann și str. Barajului
f.n.
199. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului
Mediaş în scopul amenajării unei terase de alimentaţie publică.
200. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și
oportunității achiziționării unui imobil situat administrativ în Municipiul Mediaș.
201. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului
Mediaș, a unui teren situat în intravilanul Municipiului Mediaș sat aparținător Ighișu Nou.
202. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și
oportunității achiziționării unui teren situat administrativ în Municipiul Mediaș sat aparținător
Ighișu Nou.
203. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces asupra unui teren aparținând
domeniului public al Municipiului Mediaș, în scopul pozării unui cablu de fibră optică în
favoarea SC Orange România SA.
204. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor imobile cuprinse in
inventarul domeniului privat al Municipiului Mediaș din „locuință” în „locuință de serviciu”
și repartizarea acestora.
205. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Direcției de
Asistență Socială asupra imobilului cu locuințe sociale situat în Mediaș str. Bucegi nr. 91.
206. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr. 47/2009, încheiat
între Municipiul Mediaș și Asociația de Ajutorare a Diabeticilor și Bolnavilor Oncologici
Mediaș.
207. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererii formulate de către SC TITAN
CONSTRUCT SRL.
208. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și eficientizare energetică corp
clădire școală și sala de sport – Liceul Tehnologic Școala Națională de Gaz”.
209. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare internat Colegiul Tehnic
Mediensis”.
210. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza P.T. și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de iluminat public în
Municipiul Mediaș str. Sovata, str. Lele Ană și în Ighișu Nou – segment cuprins între str. Școlii
și str. Mică”, Mediaș.
211. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare capace carosabile aferente sistemelor de
apă și canalizare și reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe străzi din
Municipiul Mediaș.
212. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 –
364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015.
213. Proiect de hotărâre privind completarea și confirmarea pentru anul 2019/2020 a
reprezentanților Consiliului local al Municipiului Mediaș ca membrii ai Consiliilor de
administrație, ai Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar și ai
Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de
stat și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Mediaș.
214. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea
raportului privind implicare și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Dezmembrare în patru
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parcele (trei loturi și cale de acces) în vederea construirii de locuințe, împrejmuire cu caracter
provizoriu și racorduri rețele edilitare „ Str. Moșnei fn.
215. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea
raportului privind implicare și consultarea publicului în elaborarea PUZ „ Dezmembrare parcele
și construire locuințe” str. Iuliu Maniu f.n. .
216. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ
„Dezmembrare teren în 4-5 parcele și drum de acces pentru construcții „str. Wewern f.n.
217. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea
raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea P.U.D. „Construire galerie
comercială cu spații de închiriat, platformă parcare, acces auto, rețele de incintă, elemente de
semnalistică și publicitate, împrejmuire; organizare de șantier” str. Șoseaua Sibiului f.n.
218 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. „Construire
Centru Social Comunitar de Agrement și Sport” Str. Sticlei nr.9.
219. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. „Construire
casă, împrejmuire, garaj și branșamente utilități ,” str. Moșnei f.n.
220. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. „Construire
casă D+P+E, branșamente rețele edilitare, împrejmuire” str. Wewern f.n.
221. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a
unui teren, aferent construcțiilor, situat în Mediaș str. I. G. Duca nr. 32.
222. Proiect de hotărâre aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a terenului
aferent construcțiilor, situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu nr.33 - RESPINS
223. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a
unui teren, aferent construcției, situat în Mediaș str. Plopului nr. 24A.
224. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a
unui teren, aferent construcției, situat în Mediaș str. Plopului nr. 24B.
225. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație
publică a unui teren în suprafață de 9.860 mp., situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu f.n., aflat în
domeniul privat al Municipiului Mediaș. - RESPINS
226. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație
publică a unui teren în suprafață de 20.000 mp., situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu f.n., aflat în
domeniul privat al Municipiului Mediaș. - RESPINS
227. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație
publică a unui teren în suprafață de 5.192 mp., situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu f.n., aflat în
domeniul privat al Municipiului Mediaș. - RESPINS
228. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație
publică a unui teren, situat în Mediaș str. Wewern f.n., aflat în domeniul privat al Municipiului
Mediaș. - RESPINS
229. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe
trimestrul III 2019.
230. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unei suprafeţe de teren
cu destinația de pajiști naturale.
231. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea
cotei de 7/8 din imobilul situat administrativ în Mediaş Piața Regele Ferdinand I nr. 24 subap.
7.
232. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei
suprafețe de teren în urma înstrăinării construcției - garaj situat pe str. Piscului f.n., domeniul
privat al municipiului Mediaș
233. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei
suprafețe de teren în urma înstrăinării construcției situată pe str. Aurel Vlaicu nr. 33, domeniul
privat al municipiului Mediaș
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234. Proiect de hotărâre privind închirierea directă a unui spațiu, parte componentă a
apartamentului nr. 3 din cadrul imobilului situat administrativ în Mediaș Piața Regele Ferdinand
I nr. 1 în favoarea Partidului PRO România.
235. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al municipiului
Mediaș în domeniul public al municipiului Mediaș și schimbarea destinației acestuia din
„locuință” în „locuință socială”.
236. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 258/2019 privind aprobarea
documentației de dezlipire a unui imobil reprezentând teren situat în Municipiul Mediaș str.
Aurel Vlaicu nr. 33.
237. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere în vederea înființării
și funcționării unui serviciu social pentru copii cu tulburări din spectrul autist, în zona de nord
a Județului Sibiu.
238. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Reabilitare străzi municipiul Mediaș – zona Cartier Aurel Vlaicu –
etapa I, str. Prot. I. Moldovan, Petru Maior, Trandafirilor, Octavian Fodor, Vlad Țepeș, M. D.
Roman, Intrarea Aviației, A. Vlaicu - parțial”.
239. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent
proiectului european ERASMUS+ cu titlul „Competențe europene în turism – Șansa Noii
Generații pentru integrarea pe piața muncii” la Colegiul Școala Națională de Gaz.
240. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului
Local Mediaș.
241. Proiect de hotărâre privind completarea HCL Mediaș nr. 251/2019- privind
modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate
publică de întreținere administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiul
Mediaș și închirierea prin licitație publică a imobilului situat în Mediaș str. Greweln nr. 1 –
„Hanul Căprioarei”.
242. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețea de apă potabilă și rețea
canalizare menajeră, Zona Gloria – strada Metanului, Geologiei, Sondorilor și Petroliștilor,
Municipiul Mediaș”.
243. Proiect de hotărâre privind modificarea proiectului la faza P.T. și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețea de apă potabilă și rețea
canalizare menajeră, Zona Vitrometan – strada Școlii, strada Sticlei și Piața C.I. Motaș,
Municipiul Mediaș”.
244. Proiect de hotărâre privind modificarea proiectului la faza P.T. și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Dezafectare și înlocuire stâlpi susținere rețea
electrică contact, din beton centrifugat SF8/11 (10 bucăți)”.
245. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza P.T. și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare instalații edilitare clădire
pneumologie”.
246. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului
propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș și rectificarea bugetelor unor instituții
și servicii finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și modificarea listei obiectivelor
de investiții și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul
2019.
247. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului
Mediaş, domnului Pompei Hădărean.
248. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului
Mediaş, domnului Nicolae Romulus Moise.
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249. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului
Mediaş, doamnei Maria Ioana Stănescu.
250. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului
propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii
finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și modificarea listei obiectivelor de investiții
și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019.
251. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.
252. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație
publică a unui teren în suprafață de 9.860 mp., situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu f.n., aflat în
domeniul privat al Municipiului Mediaș
253. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație
publică a unui teren în suprafață de 20.000 mp., situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu f.n., aflat în
domeniul privat al Municipiului Mediaș
254. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație
publică a unui teren în suprafață de 5.192 mp., situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu f.n., aflat în
domeniul privat al Municipiului Mediaș.
255. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a
terenului aferent construcțiilor, în suprafață de 1.250 mp., situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu
nr.33.
256. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a
terenului aferent construcțiilor, în suprafață de 5.950 mp., situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu
nr.33.
257. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a
terenului aferent construcțiilor în suprafață de 7.200 m.p., situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu
nr.33.
258. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unei suprafeţe de teren
situată în Mediaș str. Mihai Eminescu fn., în scopul amplasării unui modul destinat
comercializării accesoriilor de telefonie.
259. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractelor de închiriere teren,
aferente chioșcurilor comerciale și panourilor publicitare amplasate pe domeniul public al
Municipiului Mediaș.
260. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile, situate
în Municipiul Mediaș, str. Daniel Thellmann fn.
261. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
municipiului Mediaș a unor mijloace de transport, în vederea scoaterii din funcțiune și casării
acestora, precum și modificarea „Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de
Salubrizare prin atribuire directă nr.1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizată iulie
2015”.
262. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
municipiului Mediaș a suprafeței de teren de 1507 mp situată în Ighișu Nou.
263. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a
obiectivului de investiție „Reabilitare clădire și schimbare de destinație în ateliere protejate „
situat în strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.17, stabilirea destinației de „Complex de
servicii de integrare socio-profesională a persoanelor vulnerabile” și modificarea contractului
de administrare nr. 77/2013 încheiat cu Direcția de Asistență Socială Mediaș.
264. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a
investiției „Construire imobil de locuințe colective pentru persoane vulnerabile P+E+M,
Amenajări Exterioare și Împrejmuire”, stabilirea destinației de „Complex de servicii de
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integrare socio-profesională a persoanelor vulnerabile” și darea în administrare la Direcția de
Asistență Socială Mediaș a acestui imobil.
265. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Mediaş prin Consiliul Local
Mediaş cu unităţi administrativ teritoriale, Comuna Alma, Comuna Aţel, Comuna Axente
Sever, Comuna Biertan, Comuna Blăjel, Comuna Brateiu, Oraşul Copşa Mică, Comuna Dârlos,
Oraşul Dumbrăveni, Comuna Moşna, Comuna Şeica Mică, Comuna Târnava şi Comuna Valea
Viilor în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru
serviciul de transport public local prin curse regulate.
266. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului
Mediaș cu privire la oportunitatea achiziționării de către Municipiul Mediaș a imobilului situat
în Mediaș str. Unirii – Autogara.
267. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Consiliul Local
Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia SFATUL BĂTRÂNILOR, în scopul
organizării unor evenimente comune dedicate persoanelor vârstnice din municipiul Mediaș și
satul aparținător Ighișu Nou.
268. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL Mediaș nr. 80/2019
privind aprobarea listei cu familiile cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care
au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul 2019.
269. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în
Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în
perioada 01.07.2019 – 31.12.2019
270. Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei la HCL nr. 41/2011 privind stabilirea
unor măsuri pentru aprovizionarea raţionalizată a populaţiei cu produse agroalimentare şi
industriale la mobilizare pe timp de război şi în alte situaţii deosebite prevăzute de lege.
271. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de administrare încheiate între
Municipiul Mediaș și instituțiile publice cu activitate subvenționată de la bugetul local.
272. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii
de acordare a anulării a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de
31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ
teritorială a Municipiului Mediaș.
273. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale
Mediaș.
274. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcţiei Poliţia Locală
Mediaş.
275. Proiect de hotărâre aprobarea privind atribuirea denumirii de strada „Emil Mureșan”.
276. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea
publicului în elaborarea PUD „ Construire hală producție și clădire administrativă” str. Aurel
Vlaicu nr.41 și aprobarea documentației de urbanism.
277. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Construire galerie comercială cu spații
de închiriat, platformă parcare, acces auto, rețele incintă, elemente de semnalistică și
publicitate, împrejmuire, organizare de șantier” Șos. Sibiului fn.
278. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ
„Dezmembrare parcele și construire locuințe „ Str. Iuliu Maniu fn.
279. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Construire
locuințe cu anexe, împrejmuire și realizare cale de acces auto și pietonal” str. Moșnei fn.
280. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Construire
casă de vacanță și împrejmuire „ Str. Moșnei fn.
281. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
municipiului Mediaș a unor bunuri de natură rețele de apă și canalizare, în vederea scoaterii
din funcțiune și casării acestora, includerea unor bunuri în domeniul public al municipiului
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Mediaș, precum și modificarea Listei Bunurilor de retur din anexa care face parte integrantă a
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și canalizare nr.
16621/2007.
282. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Locuințe sociale colective, inclusiv
utilități și amenajări exterioare - amenajare loc de joacă” str. Baia de Nisip FN.
283. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului
propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii
finanțate din venituri proprii și subvenții, pe anul 2019.
284. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 13/15.12.2004
modificat prin act adițional nr. 1/2010.
285. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui imobil (construcție și teren)
situat în Mediaș, str. Virgil Madgearu f.n.
286. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent
proiectului european ERASMUS+1 cu titlul „EuroPro:echangeons nos cultures” la Liceul
Tehnologic Automecanica Mediaș, pe anul 2019.
287. Proiect de hotărâre aprobarea privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului
Mediaş pe trimestrul IV 2019.
288. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2019.
289. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2020 la SC Piața Prim-Com SA Mediaș.
290. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru anul 2020 la SC
Piața Prim-Com SA.
291. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.
292. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al
Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, conform prevederilor legale.
293. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcţiei Municipale
pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș, începând cu data de 01.01.2020.
294. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării imobilului situat în Mediaş
str.Unirii - Autogară.
295. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a
unor terenuri situate în intravilanul municipiului Mediaș, aferente străzilor Baia de Nisip și
Nisipului.
296. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a
unor obiective de investiții finalizate și modificarea contractelor de administrare nr.
10389/2005 și nr. 56/2008, încheiate cu Spitalul Municipal Mediaș.
297. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a
unor obiective de investiții finalizate și completarea anexei nr. 3.2 care face parte integrantă
din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse
Regulate în Municipiul Mediaș nr.1810/01.02.2019.
298. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a
unor obiective de investiții finalizate și modificarea unor contracte de administrare încheiate
cu unități de învățământ din Municipiul Mediaș.
299. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a
obiectivului de investiție finalizat „Instalație termică, inclusiv centrală termica corp B Școala
Gimnazială Herman Oberth”.
300. Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului privat al
municipiului Mediaş a unor imobile situate în intravilanul municipiului Mediaș.
301. Proiect de hotărâre privind ridicarea dreptului de administrare al Direcției de
Asistență Socială asupra unei părți din imobilul „Complex de locuințe sociale”, situat în
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Mediaș str. Luncii nr. 1 bl. 1 (ap. 2), în suprafață de 38,25 mp. și darea în folosință gratuită
Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoanele cu Handicap Mediaș în vederea
desfășurării de activități specifice acestuia.
302. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere și stabilirea
cuantumului chiriei pentru locuința de serviciu situată pe str. Istria nr. 1 bl. 21 sc. B ap. 29.
303. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil cuprins în inventarul
domeniului privat al Municipiului Mediaș din „locuință” în „locuință de serviciu” și
repartizarea acestuia.
304. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de subapartamentare a
imobilului, situat în Municipiul Mediaș, strada Turnului nr. 9.
305. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului,
situat în Municipiul Mediaș, strada Ulmului nr. 41.
306. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Națională a Pădurilor
– Romsilva, Direcția Silvică Sibiu, Ocolul Silvic Mediaș, a fondului forestier proprietate
publică a Municipiului Mediaș, în suprafață de 1466,60 ha.
307. Proiect de hotărâre privind reducerea procentului care constituie fondul de
accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a Municipiului Mediaș, de la 7% la 2%.
308. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la înstrăinarea
unei cotei părți din spațiul în care ființează Laboratorul de tehnică dentară situat în Mediaş str.
Cloșca nr. 2.
309. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.
310. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unor servicii specializate de
consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul nr. 2592/85/2019.
311. 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
Phoenix Speranța, 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 2020.
312. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Metodologiei şi a criteriilor de repartizare a
locuinţelor sociale din fondul locativ al municipiului Mediaș, pentru anul 2020” conform
prevederilor legale.
313. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere
nr. 10/18.01.2017 încheiat cu SC Art City Wizzard SRL.
314. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat între
Municipiul Mediaș, Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș și operatorul economic S.C.
Automecanica SRL Mediaș, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.
315. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere
pentru unele spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea Municipiului
Mediaș, administrate de Spitalul Municipal Mediaș .
316. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local
Mediaș nr. 121/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020.
317. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea
în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr.
355/2016, completată prin HCL nr. 456/2017, pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Petofi Sandor nr.5.
318. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea
în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr.
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355/2016, completată prin HCL nr. 456/2017, pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Petofi Sandor nr.18.
319. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea
în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr.
355/2016, completată prin HCL nr. 456/2017, pentru clădirea situată în municipiul Mediaș
Piața Regele Ferdinand I nr. 23.
320. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea
în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr.
355/2016, completată prin HCL nr. 456/2017, pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Mihai Viteazul nr. 4.
321. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea
în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr.
355/2016, completată prin HCL nr. 456/2017, pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Johannes Honterus nr. 6.
322. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea
în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr.
355/2016, completată prin HCL nr. 456/2017, pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Johannes Honterus nr. 41.
323. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea
în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr.
355/2016, completată prin HCL nr. 456/2017, pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Johannes Honterus nr. 21.
324. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea
în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr.
355/2016, completată prin HCL nr. 456/2017, pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Gheorghe Doja nr. 7.
325. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea
în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr.
355/2016, completată prin HCL nr. 456/2017, pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Gheorghe Doja nr. 15.
326. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea
în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr.
355/2016, completată prin HCL nr. 456/2017, pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Dorobanților (C.T. Vitro II).
327. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea
în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr.
355/2016, completată prin HCL nr. 456/2017, pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Tomis (C.T. G. Câmpului).
328. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea
în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr.
355/2016, completată prin HCL nr. 456/2017, pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Mihail Kogălniceanu nr. 1.
329. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea
în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr.
355/2016, completată prin HCL nr. 456/2017, pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Mihail Kogălniceanu nr. 12.
330. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea
în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr.
355/2016, completată prin HCL nr. 456/2017, pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Mihail Kogălniceanu nr. 22.
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331. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea
în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr.
355/2016, completată prin HCL nr. 456/2017, pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Horea nr. 6.
332. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea
în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr.
355/2016, completată prin HCL nr. 456/2017, pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Avram Iancu nr. 60.
333. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea
în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr.
355/2016, completată prin HCL nr. 456/2017, pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Avram Iancu nr. 110.
334. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea
în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr.
355/2016, completată prin HCL nr. 456/2017, pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.
Aurel Vlaicu nr. 4.
335. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcţiei Poliţia Locală
Mediaş
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SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ

Conform atribuţiilor prevăzute de OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,
Secretarul General al municipiului Mediaş, în cursul anului 2019 a contrasemnat dispoziţiile
Primarului şi hotărârile Consiliului Local, a participat la şedinţele Consiliului Local, a asigurat
gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul Local şi Primar, precum
şi între acesta şi Instituţia Prefectului.
A comunicat hotărârile Consiliului Local Primarului şi Instituţiei Prefectului de îndată,
dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării (comunicarea, însoţită de eventualele
obiecţii cu privire la legalitate se face în scris şi va fi înregistrată într-un registru special destinat
acestui scop). A asigurat arhivarea şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Local
asigurând afişarea acestora pe site-ul Primăriei municipiului Mediaş.
Secretarul General al municipiului Mediaş a organizat arhiva şi evidenţa statistică a
hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor Primarului, cu sprijinul Aparatului permanent de
lucru al Consiliului Local şi al Direcţiei de Administraţie Publică Locală, a asigurat transparenţa
şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute
de lege, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, a asigurat procedurile de convocare a Consiliului Local şi a efectuat
lucrările de secretariat. A acordat sprijin şi asistenţă de specialitate la întocmirea rapoartelor
compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi
serviciilor şi direcţiilor din cadrul administraţiei publice locale înfiinţate prin hotărâri ale
Consiliului Local. A întocmit proiectele de hotărâre, în conformitate cu normele de tehnică
legislativă, reglementate prin Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată. A acordat asistenţă juridică pentru toate serviciile şi
compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului precum şi pentru instituţiile
şi serviciile publice înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local.
A comunicat ordinea de zi, a întocmit procesul-verbal al şedinţelor Consiliului Local cu
sprijinul Aparatului permanent de lucru al Consiliului şi a întocmit şi redactat hotărârile
Consiliului Local.
Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor
la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării. Aducerea la cunoştinţă
publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării
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oficiale către Instituţia Prefectului conform art. 198 alin. (2) din OUG nr. 57/ 2019 privind
Codul Administrativ.
Secretarul General a mai exercitat şi alte competenţe care au vizat organizarea şi
desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local în bune condiţii.
În virtutea obligaţiei sale principale de a participa la derularea lucrărilor din plenul
Consiliului, Secretarul General a exercitat următoarele atribuţii:
-

-

-

a asigurat îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local, la cererea
Primarului sau cel puţin a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie,
a asigurat efectuarea lucrărilor de secretariat, a efectuat apelul nominal şi a ţinut
evidenţa participării la şedinţe a consilierilor,
a numărat voturile şi a consemnat rezultatul votării, pe care-l prezintă preşedintelui de
şedinţă,
a informat preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea
fiecărei hotărâri a consiliului local,
a asigurat întocmirea procesului-verbal, pe care l-a pus la dispoziţia consilierilor,
solicitând acestora acordul asupra conţinutului acestor operaţiuni administrative,
a asigurat întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea şi numerotarea paginilor, semnarea
şi ştampilarea acestora cu ajutorul Aparatului permanent al Consiliului Local,
a urmărit ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local să nu ia parte
consilieri care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea
inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor (art. 228 alin. (1) din
OUG nr. 57/2019), informându-l pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea
situaţii şi a făcut cunoscute, totodată, sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri,
a prezentat în faţa Consiliului Local punctul său de vedere cu privire legalitatea unor
proiecte de hotărâri sau ale altor măsuri supuse deliberării refuzând contrasemnarea
hotărârilor pe care le-a considerat ilegale. În acest caz a expus Consiliului Local opinia
sa motivată care a fost consemnată în procesul-verbal al şedinţei,
a contrasemnat în condiţiile legii şi ale regulamentului, hotărârile Consiliului Local, pe
care le-a considerat legale,
a propus Primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor
ordinare ale Consiliului Local,
a acordat membrilor Consiliului Local asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea
activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor
discutate şi aprobate de către Consiliul Local

Activitatea Secretarului General al municipiului Mediaş şi a Aparatului
permanent de lucru al Consiliului Local cu privire la:
A). Situaţia Hotărârilor Consiliului Local Mediaş pe anul 2019
În anul 2019 au avut loc 18 de şedinţe pe comisii de specialitate, 7 şedinţe de predare a
materialelor, 12 şedinţe ordinare, 8 şedinţe extraordinare, fiind adoptate 404 hotărâri, inițiate
de către primarul municipiului Mediaș, dl Gheorghe Roman, clasificate după direcția de
specialitate care a întocmit raportul de specialitate, după cum urmează:
Hotărâri ale căror rapoarte de specialitate au fost întocmite de către Direcţia
Economică
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- hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe
anul 2018
- hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş şi din
serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Mediaş începând cu data de
01.01.2019.
- 7 hotărâri privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Mediaş,
- hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data
de 31.12.2018
- hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Municipiul Mediaș
privind acțiunile de protocol și costurile cu convorbirile telefonice.
- hotărâre privind aprobarea bugetului local a listei obiectivelor de investiţii şi a
programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019
- 4 hotărâri privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş,
- 8 hotărâri privind aprobarea rectificării prin suplimentarea bugetului local a listei
obiectivelor de investiţii şi programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de
finanțare pe anul 2019,
- hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar cultelor religioase.
- hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Municipale pentru
Cultură Sport Turism şi Tineret Mediaş începând cu data de 01.10.2019
- hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea fundaţiilor şi
asociaţiilor din bugetul local în anul 2020 precum și prorogarea termenului de depunere a
documentației pentru acordarea subvențiilor până la data de 15.10.2019,
- hotărâre privind modificarea contractelor de administrare încheiate între municipiul
Mediaș și instituțiile publice cu activitate subvenționată de la bugetul local.
- hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcţiei Poliţia Locală Mediaş.
- hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2019
- hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020
la SC Piața Prim-Com SA Mediaș
- hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru anul 2020 la SC Piața Prim-Com
SA
Hotărâri ale căror rapoarte de specialitate au fost întocmite de către Direcţia
Patrimoniu
- hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unor imobile situate în Mediaș
aflate în domeniul privat al Municipiului Mediaș.
- 12 hotărâri privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru locuințele ANL,
- 3 hotărâri privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele de serviciu
situate în Mediaş,
- 4 hotărâri privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren în vederea
construirii de locuinţe proprietate personală tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani în
municipiul Mediaș cartier rezidențial Bucegi-str. Daniel Thellmann și str. Barajului f.n.,
- 5 hotărâri privind neexercitarea dreptului de preemţiune,
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- 5 hotărâri privind aprobarea documentației de dezmembrare,
- hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de administrare
nr.5253/11.05.2015-7642/29.05.2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a
deșeurilor.
- hotărâre privind actualizarea chiriei cu rata inflației pe anul 2018-comunicată de
Institutul Național de Statistică pentru locuințele situate în Municipiul Mediaș proprietate a
Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș și construite
prin Agenția Națională pentru Locuințe.
- 2 hotărâri privind închirierea prin licitație publică,
- 2 hotărâri privind aprobarea listei de priorități pe anul 2019 a solicitanților care au acces
la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea
închirierii proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local
Mediaș,
- 2 hotărâri privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș
nr.401/17.12.2018 privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru
închirierea prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate pe domeniul public al
Municipiului Mediaș,
- hotărâre privind subînchirierea imobilului situat în Ighișu Nou str. Școlii nr.57
aparținând domeniului public al municipiului Mediaș.
- hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL Mediaș nr. 94/2018 – privind
aprobarea Regulamentului privind amenajarea întreținerea și exploatarea locurilor de parcare
de domiciliu de pe raza Municipiului Mediaș.
- 5 hotărâri privind completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al
municipiului Mediaş,
- 17 hotărâri privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – „privind însușirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” ca urmare a finalizării unor obiective
de investiții,
- hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 întocmit de
către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator al fondului forestier proprietate a
Municipiului Mediaş
- hotărâre privind aprobarea Volumului de masă lemnoasă propus a se valorifica în anul
2019 și Prețurile de valorificare a masei lemnoase
- 4 hotărâri privind prelungirea termenului de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate
în domeniul privat al municipiului Mediaș,
- 7 hotărâri privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim
de închiriere
- hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinţei pentru tineri construite
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,
- 7 hotărâri privind trecerea din Inventarul domeniului public în domeniul privat,
- hotărâre privind darea în folosință gratuită,
- 3 hotărâri privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaş în
scopul amenajării unor terase de alimentaţie publică,
- 4 hotărâri privind concesionarea unei suprafețe de teren,
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- hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru imobilele cu
destinație de locuință preluate conform HCL Mediaș nr. 6/2010 „privind ridicarea dreptului de
administrare al SC Gospodăria Comunală SA Mediaş cu privire la unităţile locative cuprinse în
domeniul privat al municipiului Mediaş precum şi revenirea la întregul fond locativ în
administrarea Consiliului Local al municipiului Mediaş.
- hotărâre privind reglementarea juridică a unei parcele de teren atribuită în folosinţă
gratuită în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală în municipiul Mediaș str.
Daniel Thellmann f.n.
- 13 hotărâri privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor bunuri,
- 2 hotărâri privind modificarea anexelor privind includerea unor bunuri în patrimoniul
municipiului Mediaş şi completarea anexei nr. 2 la Contractul de concesiune a transportului
public local de persoane prin gestiune delegată nr. 267 din 10.01.2008,
- hotărâre privind ridicarea dreptului de administrare Clubului Sportiv Municipal Mediaș
asupra unei locuințe de serviciu cuprinsă în domeniul public al municipiului Mediaș și
repartizarea acesteia.
- hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 309/2004 modificat și
completat prin acte adiționale încheiat între Municipiul Mediaș și PATRIA BANK SA pentru
spațiul din cadrul apartamentului nr. 1 situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 2.
- 2 hotărâri privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Mediaș a
unor imobile-terenuri situate în intravilanul Municipiului Mediaș
- hotărâre privind stabilirea unor măsuri tehnico-administrative pentru gestionarea
pământului și a altor minerale rezultate din excavări/decopertări generate pe raza municipiului
Mediaș.
- 2 hotărâri privind revocarea dreptului de administrare,
- 2 hotărâri privind modificarea și completarea ”Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr.1/01.04.2009 – 364/27.04.2009 forma
actualizată 2015” încheiat cu SC ECO-SAL SA Mediaș,
- hotărâre privind aprobarea încheierii convenției de constituire a dreptului de uzufruct
temporar în favoarea municipiului Mediaș asupra imobilului (Casa Memorială Hermann
Oberth) situat în municipiul Mediaș str. Hermann Oberth nr.23.
- hotărâre privind exprimarea acordului Municipiului Mediaș pentru montarea unei plăci
comemorative pe fațada imobilului situat în Mediaș Piața R. Ferdinand I nr. 1 precum și a unor
panouri pe pereții intrării boltice a aceluiași imobil
- 4 hotărâri privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile
-2 hotărâri privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune a
Serviciului de utilitate publică de întreținere administrare și exploatare a piețelor agroalimentare
din municipiul Mediaș și închirierea prin licitație publică a imobilului situat în Mediaș str.
Greweln nr. 1 – „Hanul Căprioarei” (completată prin HCLnr.305/2019),
- hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității
achiziționării unui teren situat administrativ în Municipiul Mediaș sat aparținător Ighișu Nou
- hotărâre privind acordarea dreptului de acces asupra unui teren aparținând domeniului
public al Municipiului Mediaș în scopul pozării unui cablu de fibră optică în favoarea SC
Orange România SA
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-2 hotărâri privind schimbarea destinației unor imobile cuprinse în inventarul domeniului
privat al Municipiului Mediaș din „locuință” în „locuință de serviciu” și repartizarea acestora,
- hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr. 47/2009 încheiat între
Municipiul Mediaș și Asociația de Ajutorare a Diabeticilor și Bolnavilor Oncologici Mediaș
-2 hotărâri privind repartizarea locuinței sociale
- 6 hotărâri privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a unui teren,
- hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Mediaș în
domeniul public al Municipiului Mediaș
- 4 hotărâri privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a
unui teren,
- hotărâre privind prelungirea duratei Contractelor de închiriere teren aferente
chioșcurilor comerciale și panourilor publicitare amplasate pe domeniul public al Municipiului
Mediaș
- 2 hotărâri privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a obiectivului
de investiție ”Reabilitare clădire și schimbare de destinație în ateliere protejate” situat în strada
Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.17 stabilirea destinației de ”Complex de servicii de
integrare socio-profesională a persoanelor vulnerabile” și modificarea contractului de
administrare nr. 77/2013 încheiat cu Direcția de Asistență Socială Mediaș,
- hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 13/15.12.2004 modificat prin
act adițional nr. 1/2010
- hotărâre privind aprobarea achiziționării unui imobil (construcție și teren) situat în
Mediaș str. Virgil Madgearu fn
- hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a unor obiective
de investiții finalizate și modificarea contractelor de administrare nr. 10389/2005 și nr. 56/2008
încheiate cu Spitalul Municipal Mediaș
- hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a unor obiective
de investiții finalizate și completarea anexei nr. 3.2 care face parte integrantă din Contractul de
Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în municipiul
Mediaș nr.1810/01.02.2019
- hotărâre privind ridicarea dreptului de administrare al Direcției de Asistență Socială
asupra unei părți din imobilul „Complex de locuințe sociale” situat în Mediaș str. Luncii nr. 1
bl. 1 (ap. 2) în suprafață de 38 25 mp. și darea în folosință gratuită Centrului de Recuperare și
Reabilitare pentru Persoanele cu Handicap Mediaș în vederea desfășurării de activități specifice
acestuia
- 2 hotărâri privind aprobarea documentației de subapartamentare a imobilului situat în
municipiul Mediaș strada Turnului nr. 9,
- hotărâre privind darea în administrare către Regia Națională a Pădurilor–Romsilva
Direcția Silvică Sibiu Ocolul Silvic Mediaș a fondului forestier proprietate publică a
municipiului Mediaș în suprafață de 1466 60 ha
- hotărâre privind reducerea procentului care constituie fondul de accesibilizare a fondului
forestier proprietate publică a municipiului Mediaș de la 7% la 2%
Hotărâri ale căror rapoarte de specialitate au fost întocmite de către Direcţia de
Asistenţă Socială
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- 3 hotărâri privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător
Ighişul Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie,
-3 hotărâri privind premierea persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul
aparţinător Ighişul Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani,
- hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local pe anul 2019
pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă
din familia beneficiară de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare
- hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate
în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş pentru anul 2019.
- hotărâre privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreţinere care stă la
baza calculului contribuţiei lunare de întreţinere a copiilor înscrişi în creşe suportată de
părinţii/reprezentanţii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Creşe Mediaş
-2 hotărâri privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Consiliul Local Mediaş prin
Direcția de Asistență Socială,
-2 hotărâri privind soluţionarea unui schimb de locuinţă socială conform Legii locuinţei
nr. 114/1996 cu modificările şi completările ulterioare,
- hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în
cazurile de violență domestică.
- hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi conform Legii nr. 114/1996 pentru
închirierea locuinţelor sociale din fondul locativ al municipiului Mediaş pe anul 2019.
- hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Municipiul Mediaş prin D.A.S.
cu Asociaţia Phoenix Speranţa
- 3 hotărâri privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al Direcţiei de
Asistenţă Socială Mediaş.
- hotărâre privind soluţionarea cererii de acordare a subvenţiei de la bugetul local în
temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unei subvenţii Asociaţiilor şi Fundaţiilor Române
cu personalitate juridică care înfiinţează unităţi de asistenţă socială pentru anul 2019,
- hotărâre privind stabilirea termenului pentru depunerea documentaţiei de solicitare a
subvenţiilor în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii Asociaţiilor şi
Fundaţiilor Române cu personalitate juridică care înfiinţează unităţi de asistenţă socială.
Hotărâri ale căror rapoarte de specialitate au fost întocmite de către Direcţia
Unitatea de Asistenţă Medico – Socială
- hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în anul 2019 la Unitatea
de Asistenţă Medico – Socială Mediaş
- hotărâre privind suplimentarea capacității Unității de Asistență Medico-Socială
Mediaș.
- hotărâre privind modificarea statului de funcţii și organigrama Unităţii de Asistenţă
Medico - Socială Mediaş.
- hotărâre privind rectificarea prin suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Unității Medico-Sociale,
- hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unităţii de
Asistenţă Medico - Socială Mediaş.
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Hotărâri ale căror rapoarte de activitate au fost întocmite de către Direcţia
Administraţie Publică Locală
- hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe
anul 2018 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul
agricol.
- 4 hotărâri privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mediaș
în Adunarea Generală a Acționarilor la SC MEDITUR SA ,
- hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea imobilelor cu destinația de
locuințe trecute în proprietatea statului în condițiile Legii nr.112/1995
- hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului
pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Mediaș a Caietului de sarcini și a
Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor
fără stăpân în Municipiul Mediaș
- hotărâre privind organizarea și implementarea programului ”Sibiu Regiune
Gastronomică Europeană 2019”.
- hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Mediaș în ”Asociația pentru
realizarea Sistemului Regional de Alimentare cu apă potabilă – Târnava Mare”
- hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și desfășurare a evaluării
managementului Spitalului Municipal Mediaș a componenței comisiei de evaluare și a comisiei
de soluționare a contestațiilor.
- hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul Mediaș județul
Sibiu din România și Orașul Lutherstadt Wittenberg Landul Saxonia - Anhalt Republica
Federală Germania.
- hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații în orașul Lutherstadt Wittenberg
Republica Federală Germania.
- hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECO SIBIU” precum și aprobarea Statutului actualizat al Asociației.
- hotărâre privind aprobarea asocierii autorităților contractante Municipiului Mediaș
Direcția Fiscală Locală Direcția Administrarea Domeniului Public Direcția de Asistență Socială
Direcția Poliția Locală Direcția Municipală pentru Cultură Sport turism și Tineret Club Sportiv
Municipal unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza mun.
Mediaș Spitalul Municipal Unitatea de Asistență Medico-Socială SC Apa Târnavei Mari S.A.
S.C. ECO-SAL S.A. S.C.MEDITUR S.A S.C.PIAȚA PRIM COM S.A în vederea achiziționării
de energie electrică gaze naturale și combustibil.
- 2 hotărâri privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Local Mediaş.
- 3 hotărâri privind repartizarea locuinţei sociale situată în municipiul Mediaș
- 2 hotărâri privind completarea anexei nr.1 la HCL Mediaș nr. 80/2019. privind
aprobarea listei cu familiile cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au
împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul 2019,
- hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă,
- hotărâre privind aprobarea modificărilor Statutului Asociației Grup de Acțiune Locală
Z.U.M. Mediaș.
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- hotărâre privind aprobarea cotizaţiei începând cu anul 2019 datorată ADI ECO Sibiu și
modificarea HCL nr. 268/2009 privind aprobarea cuantumului contribuţiilor administraţiei
publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local în baza unor convenţii
sau contracte de asociere
- 2 hotărâri privind constituirea comisiei de analiză a necesității și oportunității
achiziționării unui imobil,
- hotărâre privind soluționarea cererii formulate de către SC TITAN CONSTRUCT SRL
- hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Mediaș la Proiectul „Educație
antepreșcolară premisă pentru dezvoltarea comunitară în Municipiul Mediaș” și a cheltuielilor
legate de proiect
- hotărâre privind aprobarea contractului de asociere în vederea înființării și funcționării
unui serviciu social pentru copii cu tulburări din spectrul autist în zona de nord a Județului Sibiu
- 3 hotărâri privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Mediaş,
- hotărâre privind asocierea municipiului Mediaş prin Consiliul Local Mediaş cu unităţi
administrativ teritoriale Comuna Alma Comuna Aţel Comuna Axente Sever Comuna Biertan
Comuna Blăjel Comuna Brateiu Oraşul Copşa Mică Comuna Dârlos Oraşul Dumbrăveni
Comuna Moşna Comuna Şeica Mică Comuna Târnava şi Comuna Valea Viilor în vederea
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de
transport public local prin curse regulate
- hotărâre privind realizarea unui schimb de locuinţe sociale
- hotărâre privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Consiliul Local Mediaş prin
Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia SFATUL BĂTRÂNILOR în scopul organizării unor
evenimente comune dedicate persoanelor vârstnice din municipiul Mediaș și satul aparținător
Ighișu Nou
- hotărâre privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul
aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață
- hotărâre privind aprobarea achiziţionării imobilului situat în Mediaş str. Unirii Autogară
- hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului
de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș
- hotărâre privind aprobarea contractării unor servicii specializate de consultanță asistență
și reprezentare juridică în dosarul nr. 2592/85/2019
- hotărâre privind aprobarea încheierii convențiilor provizorii pentru acordarea de servicii
de asistență socială între Consiliul Local Mediaș prin D.A.S. și Asociația Phoenix Speranța
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 2020
- hotărâre privind aprobarea ”Metodologiei şi a criteriilor de repartizare a locuinţelor
sociale din fondul locativ al municipiului Mediaș pentru anul 2020” conform prevederilor legale
- hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.
10/18.01.2017 încheiat cu SC Art City Wizzard SRL
Hotărâri ale căror rapoarte de specialitate au fost întocmite de către Direcţia Fiscală
Locală
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- hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la HCL nr.138/2018 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019.
- hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Fiscală Locală Mediaş.
- hotărâre privind modificarea HCL nr. 421/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale pentru anul 2019.
- hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale survenite în conținutul Anexei la
Hotărârea Consiliului Local nr.28/2019 privind modificarea și completarea HCL nr.138/2018
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ale Municipiului Mediaș pe anul 2019.
- hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale pentru anul 2019 Parcului Industrial
Automecanica
- hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020.
- hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei de
salubritate în municipiul Mediaș și satul Ighișu Nou”.
- hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a
anulării a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018
inclusiv datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a
municipiului Mediaș
- hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Mediaș
- 19 hotărâri privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020
cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016
completată prin HCL nr. 456/2017,
Hotărâri ale căror rapoarte de specialitate au fost întocmite de către Direcţia Poliţia
Locală
- hotărâre privind completarea HCL nr.166/2009 referitoare la normele şi regimul
contravenţiilor privind gospodărirea păstrarea ordinii şi liniştii publice comerţul protecţia
conservarea şi dezvoltarea zonelor verzi şi creşterea animalelor în municipiul Mediaş
- 2 hotărâri privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al Direcției
Poliția Locală Mediaș,
Hotărâri ale căror rapoarte de specialitate au fost întocmite de către Direcţia pentru
Cultură, Sport, Turism şi Tineret
- 2 hotărâri privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru
Direcţia Municipală pentru Cultură Sport Turism şi Tineret Mediaş,
- hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între
Direcţia Municipală pentru Cultură Sport Turism şi Tineret şi Filiala Sibiu a Societăţii
Naţionale de Cruce Roşie.
- hotărâre privind aprobarea calendarului cultural-sportiv aferent anului 2019 al Direcţiei
Municipale pentru Cultură Sport Turism şi Tineret
- 3 hotărâri privind rectificarea prin suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi
modificarea Listei de investiţii la Direcţia Municipală pentru Cultură Sport Turism şi Tineret
Mediaș,
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Hotărâri ale căror rapoarte de specialitate au fost întocmite de către Clubul
Sportiv Municipal Mediaș
- hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru Clubul Sportiv
Municipal Mediaș.
- hotărâre privind modificarea HCL nr. 95/2017 privind înființarea Clubului Sportiv
Municipal Mediaș.
- hotărâre privind aprobarea modificării și completării normelor financiare pentru
activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Mediaș
Hotărâri ale căror rapoarte de specialitate au fost întocmite de către Serviciul
Învăţământ - Sănătate
- hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018-venituri
proprii unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Mediaş în anul 2019.
- privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018-venituri proprii al
Spitalului Municipal Mediaș în anul 2019.
- hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de
pe raza municipiului Mediaş propuse să funcţioneze în anul şcolar 2019 – 2020.
- 3 hotărâri privind aprobarea bugetului aferent proiectului european ERASMUS + ,
- hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Mediaş pentru anul 2019.
- 2 hotărâri privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat,
- hotărâre privind completarea și confirmarea pentru anul 2019/2020 a reprezentanților
Consiliului local al Municipiului Mediaș ca membrii ai Consiliilor de administrație ai Comisiei
pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar și ai Comisiilor pentru evaluarea și
asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare
acreditate/autorizate din Municipiul Mediaș
- hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru unele
spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea Municipiului Mediaș
administrate de Spitalul Municipal Mediaș
Hotărâri ale căror rapoarte de specialitate au fost întocmite de către
Compartimentul Situaţii de Urgenţă – Securitatea Muncii şi Protecţia Mediului
- hotărâre privind actualizarea anexei la HCL nr. 41/2011 privind stabilirea unor măsuri
pentru aprovizionarea raţionalizată a populaţiei cu produse agroalimentare şi industriale la
mobilizare pe timp de război şi în alte situaţii deosebite prevăzute de lege
- hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii care să aibă ca
obiect recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul municipiului
Mediaș
Hotărâri ale căror rapoarte de specialitate au fost întocmite de către Direcția de
Administrare a Domeniului Public
- hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale
Direcţiei de Administrare a Domeniului Public Mediaș
- hotărâre privind rectificarea prin suplimentare a bugetului de venituri și cheltuieli.
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Hotărâri ale căror rapoarte de specialitate au fost întocmite de către
Compartimentul Relații Publice
- hotărâre privind aprobarea participării unei delegații din Mediaș în cadrul proiectului
”Wide Perspective-Specific Actions” desfășurat în Municipiul Dabrowa Gornicza-Polonia în
perioada 3-5 mai 2019.
- hotărâre privind desemnarea unui membru al Consiliului Local Mediaș în delegația care
se va deplasa în Sopron – Ungaria

Hotărâri ale căror rapoarte de specialitate au fost întocmite de către Direcţia
Tehnică
- hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.215/2017 privind aprobarea
Studiului de oportunitate proiectul Contractului de delegare a gestiunii Caietul de sarcini şi
Regulamentul serviciului de transport public local de persoane.
-12 hotărâri privind aprobarea proiectului la faza de Proiect Tehnic şi a indicatorilor
tehnico – economici,
- hotărâre privind aprobarea dotărilor cu echipamente și mobilier specific didactic și de
laborator alte categorii de echipamente și dotări independente pentru funcționare la standarde
europene a activităților școlare la Școala Gimnazială nr.7 Mediaș
- hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea reabilitarea și extinderea traseelor
de transport public electric cod SMIS 121050” și a cheltuielilor legate de proiect.
- hotărâre privind însușirea unui Acord-cadru de parteneriat între UAT-Municipiul
Mediaș și Administrația Națională Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Mureș în
scopul implementării proiectului de interes public local finanțat prin POR 2014-2020
„Modernizarea reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric”cod SMIS
121050.
- 3 hotărâri privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici,
- hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor de retur care fac obiectul
contractului de concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Mediaș și sat
aparținător Ighișu Nou prin gestiune delegată nr. 7209/06.09.2012
- hotărâre privind actualizarea devizului general rezultat în urma procedurilor de achiziții
de lucrări/servicii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare străzi municipiul Mediaș - zona Cartier A. Vlaicu rețele de alimentare cu apă și
canalizare pluvială – Faza I”
- hotărâre privind realizarea proiectului „Resurse Integrate pentru o Dezvoltare Locală
Sustenabilă” cod SIPOCA 660/cod Mysmis 129622 și asigurarea resurselor financiare necesare
implementării proiectului
- hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009–364/27.04.2009 forma
actualizată iulie 2015
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- 2 hotărâri privind modificarea proiectului la faza P.T. și a indicatorilor tehnicoeconomici,
Hotărâri ale căror rapoarte de specialitate au fost întocmite de către Spitalul
Municipal Mediaş
- hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și indicatorii tehnico-economici și a
cofinanțării obiectivului de investiții ”Reabilitare fațadă clădire Policlinica”.
- hotărâre privind aprobarea rectificării prin suplimentarea bugetului de venituri și
cheltuieli și modificarea programului de investiții și listei de investiţii a Spitalului Municipal
Mediaș pe anul 2019.
Hotărâri ale căror rapoarte de specialitate au fost întocmite de către S.C. Meditur
S.A
- hotărâre privind aprobarea activităților conexe serviciului de delegare a gestiunii
transportului public conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de persoane
cu nr. 1810/01.02.2019.
- hotărâre privind modificarea Anexei 6.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului
public de persoane cu nr. 1810/01.02.2019.
- hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Mediaș a numărului
de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de către operatorul de transport public
local SC Meditur SA.
- hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Meditur S.A.
Mediaş pentru anul 2019.
- hotărâre privind acordarea gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în
comun asigurat de operatorul SC Meditur S.A pentru elevii din învățământul preuniversitar
acreditat/autorizat din municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou
- hotărâre privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții ”Modificare configurație rețea electrică de contact troleibuze
Șoseaua Sibiului sens giratoriu – Zona Izvor”.
Hotărâri ale căror rapoarte de specialitate au fost întocmite de către SC Piaţa Prim
– Com SA
- 2 hotărâri privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor SC PIAŢA PRIM COM SA de a vota „pentru” punctele înscrise pe
Ordinea de zi a şedinţei AGA,
- hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Mediaș a numărului
de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de către SC Piața Prim Com S.A.
- hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 la S.C.
Piaţa Prim – Com S.A. Mediaș.
- hotărâre privind completarea anexei nr.1 la HCL nr. 445/2018 privind supunerea spre
aprobare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile oferite de S.C. Piața Prim-Com S.A. Mediaș pe
anul 2019.
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Hotărâri ale căror rapoarte de specialitate au fost întocmite de către S.C. Eco – Sal
S.A.
- hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009 forma
actualizată iulie 2015.
- hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme pentru activitățile specifice
desfășurate de către operatorul regional de salubritate – S.C. ECO-SAL S.A. Mediaș.
Hotărâri ale căror rapoarte de specialitate au fost întocmite de către S.C. Apa
Târnavei Mari S.A.
- hotărâre privind aprobarea contractării de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A a unor
servicii de asistență și reprezentare juridică
- hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Mediaș a numărului
de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de către Operatorul Regional de Apă și
Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A.
- hotărâre privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico –
economici pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare străzi Municipiul Mediaș-Zona Cartier
Vitrometan – rețele alimentare cu apă și rețele canalizare pluvială”.
- hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic la faza PT și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețea de apă potabilă și rețea canalizare
menajeră Zona Vitrometan – strada Școlii și Sticlei Municipiul Mediaș”.
Hotărâri ale căror rapoarte de specialitate au fost întocmite de către Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară ECONORD
- hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare
- Anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin atribuire directă
nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015.
Hotărâri a căror rapoarte de specialitate au fost întocmite de către Direcţia Arhitect
Şef
- 6 hotărâri privind propunerea de aprobare P.U.Z. ,
- 13 hotărâri privind propunerea de aprobare P.U.D.,
- 10 hotărâri privind propunerea de avizare P.U.D,
- 9 hotărâri privind propunerea de avizare P.U.Z.
Hotărâri privind aprobarea, modificarea sau completarea unor Regulamente ale
Direcţiilor şi serviciilor aflate în Aparatul de specialitate al Primarului municipiului
Mediaş precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din municipiul
Mediaş
- 2 hotărâri privind atribuirea denumirii de „Strada“,
- 4 hotărâri privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş,
- hotărâre privind declararea vacantă a unui loc de consilier local,
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Hotărâri privind validarea unui loc de consilier local al municipiului Mediaş
- 1 hotărâre privind validarea mandatului de consilier,
Hotărâri revocate: - nu au existat

Verificarea şi semnarea pentru legalitate a documentelor
Au fost verificate şi semnate pentru legalitate documentele elaborate de către:
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
- funcţional subordonată Secretarului General al municipiului, având la rândul ei în
subordine Biroul Juridic Contencios, Biroul Administratie Publică, Compartimentul Registrul
Agricol, Compartimentul Centrul de Informare Cetățeni, si Compartimentul Autoritate Tutelara
Biroul Juridic Contencios:
- în cursul anului 2019 au fost gestionate 67 dosare de instanţă
Biroul Administraţie Publică:
- au fost emise un număr de 1048 dispoziţii ale Primarului mun. Mediaş, asigurându-se
comunicarea acestora atât Prefecturii jud. Sibiu, cât şi celor interesaţi, iar 11 dintre aceste
dispoziţii au fost emise în baza Legii nr. 10/2001.
Direcţia Administraţie Publică Locală a avut responsabilitatea ducerii la îndeplinire a
unui număr de 23 hotărâri ale Consiliului Local, acestea fiind îndeplinite prin ducere la
cunoştinţă şi îndeplinire.
În conformitate cu prevederile Legii nr.196/2018 – legea privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, s-au constituit un
număr de 10 asociaţii de proprietari.
În baza Legii nr.36/1995 – legea notarilor publici şi a activităţii notariale - au fost
înaintate notarilor publici un număr de 21sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale.
Arhivă:
În anul 2019, au fost primite din partea cetăţenilor 62 de cereri, care au vizat eliberarea
unor adeverinţe de vechime în muncă, copii şi extrase după diverse documente care se află în
păstrarea arhivei instituţiei noastre.
Cele 62 de cereri au fost soluționate astfel:
-53 favorabile
- 9 nefavorabile
Compartiment Registrul Agricol:
 Eliberat:
- 1126 adeverinţe privind starea materială pentru situaţii de protecţie socială, pentru
obținerea unor drepturi materiale și/sau bănești
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159 adeverinţe pentru obținerea de subvenţii APIA Mediaș + Ighișul Nou ( persoane
fizice și juridice)
- 90 adeverinţe pentru subvenţii albine
- 3 adeverințe pentru obținerea subvenții motorină
- 19 adeverinţe pentru Notar –vânzare teren extravilan
- 16 adeverinţe pentru Notar –vânzare teren intravilan
- 40 atestate de producător
- 8 vize atestat de producător
- 47 carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol
- 12 contracte de comodat pentru utilizarea terenurilor agricole
 4 Rapoarte statistice – întocmite şi înaintate Direcţiei Agricole şi Institutului Naţional
de Statistică Sibiu .
 Afisat 19 oferte de vânzare teren agricol extravilan atât pe site-ul Primăriei cât şi la
avizier şi înaintat dosar cu acte doveditoare la Structura Teritorială din cadrul Direcţiei
Agricole judeţene Sibiu conform legii nr. 17/2004 .
 Completat și ținut la zi Registrul agricol pe suport de hârtie şi în format electronic
65 – adrese expediat model de invitație și declarația pentru persoanele fizice/juridice cu
domiciliul/sediul în localitate privind completarea Registrului agricol
-

Compartimentul Centrul de Informare Cetăţeni
În anul 2019 s-au înregistrat 12972 de documente, care au fost repartizate de Secretarul
General al municipiului Mediaş Aparatului de specialitate al Primarului şi direcţiilor şi
serviciilor din cadrul administraţiei publice locale.
Din totalul de cereri au fost înregistrate 285 petiţii.
După tipul petiției (domeniu)
1. Deranjarea ordinii publice – 21
2. Deszăpezire -1
3. Nerespectarea curățeniei de către posesorii animalelor de companie – 3
4. Nerespectarea curățeniei – 15
5. Parcări – 7
6. Amenajarea și întreținerea parcurilor și zonelor verzi, amenajarea locurilor de joacă
pentru copii – 20
7. Probleme edilitare gospodărești, asfaltare și reparații străzi, iluminat public, canalizare
– 90
8. Probleme legate de salubritate – 1
9. Probleme privind circulația: semaforizare, sensuri unice – 8
10. Probleme privind disciplina în construcții – 25
11. Probleme privind patrimoniul – 14
12. Probleme privind terenuri -1
13. Probleme privind transportul în comun sau cu taxiuri – 9
14. Probleme privind utilitățile, apă, canalizare, branșamente – 11
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15. Gestionarea câinilor fără stăpân – 11
16. Solicitări informări diverse – 42
17. Solicitări/probleme legate de transportul public – 2
18. Sugestii, propuneri adresate conducerii – 4
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Compartiment autorizare
întreprinderilor mici și mijlocii:

activități

comerciale

și

susținerea

înființării

În cursul anului 2019 au fost eliberate următoarele acte:
-225 Autorizaţii de funcţionare și 54 autorizații de funcționare pentru terasele estivale,
eliberate în baza art. 475 alin.(3) si (5) din Legea nr.227/2015, în baza art.6 alin (2) din
O.G.99/2003 (republicată), a pct.1 din H.G. nr.333/2000 şi a H.C.L. Mediaș nr. 83/2011cu
modificările și completările ulterioare.
Aceste documente se eliberează operatorilor economici care desfăşoară activităţi de
alimentaţie publică cuprinse, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN,
în clasa 5610 – restaurante, clasa 5630-baruri, clasa-9329- Alte activităţi recreative şi distractive
n.c.a. si clasa-9321-Bâlciuri şi parcuri de distracţii
- 1287 Acorduri de funcţionare, eliberate în baza art.6 alin (2) din O.G.99/2000, privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pct.1, lit (d) din H.G.333/2003, privind
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G.99/2000. Acest document se eliberează
operatorilor economici care desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii conform
codurilor CAEN prevăzute în Anexa 3 din O.G.99/2000.
-183 Avize program de funcţionare – orice activitate economică, prestată într-un spaţiu în
care accesul publicului ( consumatorilor) este liber, trebuie să se desfăşoare respectând un
anumit program de funcţionare în conformitate cu art.26 alin.3 din O.G.21/1992 (republicată),
privind Protecţia Consumatorilor. Acest aviz se eliberează agenţilor economici (operatori
economici), înmatriculaţi în Registrul Comerţului şi a căror activităţi nu fac obiectul eliberării
unei autorizaţii/acord de funcţionare.

DIRECŢIA TEHNICĂ
Compartiment transport – energetic:
a. - Conform prevederilor din „Regulamentul privind organizarea şi executarea
serviciului de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere pe raza
municipiului Mediaş” aprobat cu HCL nr. 101/2014, au fost vizate Autorizaţiile de transport şi
taxi.
b. – Solicitările operatorilor de transport pentru care au fost întocmite referate şi emise
Dispoziţii de Primar, conform prevederilor din „Regulamentul privind organizarea şi
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executarea serviciului de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere pe raza
municipiului Mediaş” aprobat cu HCL nr. 101/2014, după cum urmează:
Emitere autorizaţii transport
22 buc;
Anulare autorizaţii transport
17 buc;
Vizare autorizaţii taxi persoane
81 buc
Prelungire autorizaţii taxi
141 buc
Vizare autorizaţii transport
80 buc
Înlocuire auto la autorizaţii taxi persoane
79 buc
Cedare de pe SC pe PFA a unei autorizaţii taxi
12 buc
Trecere de pe PFA pe SC a unei autorizaţii taxi
12 buc
Trecere de pe SC pe SC a unei autorizaţii taxi
3 buc
Schimbare sediu social
16 buc.
Retragere şi anulare aut. dispecerat
1 buc.
Retragere şi anulare copii conforme pentru transport public local 25
Emitere autorizaţii transport şi copii conforme
autorizaţiei de închiriere
1+1 buc;
- Emitere copii conforme pentru transport public local
16 buc
Introducere în baza de date taximetrişti
99 pers
Introducere în baza de date manager transport taxi
36 pers
c. - Au fost primite un număr de 69 de solicitări de la cetăţeni, societăţi comerciale
privind înregistrarea vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării, din care:
înregistrare mopede și vehicule lente
31
radiere mopede și vehicule lente
38
DIRECŢIA ARHITECT ŞEF
Având în vedere atribuţiile Direcţiei Arhitect Şef aşa cum sunt ele stabilite potrivit
prevederilor legale şi cum reiese din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Aparatului
de Specialitate al Primarului, în cursul anului 2019 au fost emise si semnate de către Secretarul
General al Municipiului următoarele certificate şi autorizaţii:
- 554 certificate de urbanism
- 194 autorizaţii de construire
- 23 autorizaţii de demolare
- 17 prelungiri AC
- 69 prelungiri CU
- 196 adeverinţe de notare în Cartea Funciară
- 15 adeverințe schimbare categorie de folosinţă teren
- 14 adeverinţe situri arheologice (Legea nr. 17/2014)
ALTE ACTIVITĂŢI:
A. Certificare pentru conformitate cu originalul:
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- a documentelor înaintate Biroului de Carte Funciară
- a documentelor care au însoţit cererile – Proiecte cu finanţare internaţională
- documentaţia trimisă la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
(Procedura de licitaţie privind concesionare iluminat public)
- a tuturor documentelor care au însoţit acte administrative.
B. Ca şi activitate curentă, Secretarul General al municipiului a primit şi repartizat
corespondenţa primită pe adresa Primăriei, a unităţii administrative teritoriale – municipiul
Mediaş, a Aparatului de specialitate precum şi a serviciilor şi instituţiilor din cadrul
administraţiei publice locale.
C. Compartiment Managementul calităţii
În îndeplinirea atribuţiei de locţiitor reprezentant al managementului pentru calitate,
Secretarul General al municipiului a asigurat elaborarea judicioasă a procedurilor specific SMC
(Sistemul de Management al Calităţii), documentarea procesului coordonat, implementarea
documentelor SMC elaborate, implementarea corecţiilor/acţiunilor colective/acţiunilor
preventive pentru neconformităţile apărute. Acest sistem de management al calităţii este în
concordanţă cu cerinţele standardului de referinţă şi cu obiectivele stabilite în cadrul tuturor
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
D. Comitet Local Pentru Situaţii De Urgenţă – constituit în conformitate cu prevederile
art. 9 alin. 4 lit. “d” din HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative
pentru situaţii de urgenţă, prin Dispoziţia Primarului fiind membru în cadrul acestui Comitet
precum şi în cadrul Centrului Operativ cu Activitate Temporară pentru Situaţii de Urgenţă.
Comitetul Local pentru situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii:
Informează prin central operaţional judeţean, respective al municipiului Bucureşti,
privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
Evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrative – teritoriale,
stabilesc măsuri şi acţiuni specific pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
Declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unităţii administrativ –
teritoriale;
Analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
Informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activității desfăşurate;
Îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele
stabilite.
Secretarul general al municipiului este membru al Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă calitate în care în anul 2019 a efectuat 3 servicii de permanenţă pentru situaţii de
urgenţă.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, activitatea secretarului a fost
următoarea:
Secretatul general al municipiului face parte din Comitetul de Securitate și Sănătate în
Muncă și a participat la cele patru ședințe trimestriale ale acestui comitet.
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De asemenea secretarul general al municipiului este membru al Comitetului Municipal
pentru Situații de Urgență.
De asemenea, secretarul general al municipiului, efectuează servicii complete de 24 de
ore la permanență pentru situații de urgență conform programării efectuate de compartimentul
de specialitate.
E. Dezbateri publice
Potrivit dispoziţiilor legale, care prin prevederile lor asigură participarea activă a
cetăţenilor la luarea deciziilor administrative, precum şi în vederea respectării principiului
transparenţei în administraţia publică, în cursul anului 2019 a fost organizată o dezbatere
publică, în data de 3 aprilie 2019, respectiv „Dezbatere publică a proiectului de buget pe anul
2019“

F. Comisie locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor (Legea nr.18/1991)
În calitate de secretar al comisiei, în anul 2019 am desfășurat următoarea activitate:
- 2 soluţionări ale cererilor de corectare a Titlului de proprietate şi înaintarea
documentaţiei întocmită în conformitate cu Hotărârea Comisiei Judeţene Sibiu la
O.C.P.I. Sibiu, pentru corectarea Titlurilor de proprietate nr. 593/6
- Analizarea modului de completare a dosarelor de validare a dreptului de proprietate
returnate de către Comisia Judeţeană Sibiu pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor în vederea punerii de acord cu prevederile HCJ nr. 1166/2015
anexa 49 cu 7, anexa 49 cu 7 poziţii
- Întocmit şi înaintat la Comisia Judeţeană de fond funciar spre analiză şi validare în
vederea reconstituirii dreptului de proprietate persoanelor îndreptăţite - anexa 49 cu 7
poziţii
- 2 convocări ale Comisiei locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor, în vederea soluționării cererilor de corectare a Titlului de proprietate și
înaintării documentației întocmită în conformitate cu Hotărârea Comisiei Judeţene
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nr. 1166/2015 cu
modificările ulterioare la O.C.P.I Sibiu, pentru corectarea Titlurilor de proprietate
- A fost adoptate 2 Hotărâri a Comisiei locală pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor;
- A fost întocmit un proces verbal de şedinţă
- 15 adeverinţe, - eliberate: dacă imobilele au făcut obiectul legilor fondului funciar Legea
nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 247/2005;
- Înregistrat un număr de 23 de cereri în baza Legii nr. 231/2018 care completează şi
modifică Legea nr.18/1991, în Registrul Special;
- Avizat un număr de 14 planuri de încadrare în tarla.
G . Comisia locală de avizare a adunărilor publice
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În calitate de membru în cadrul acestei comisii au fost avizate pe tot parcursul anului
2019 57 de evenimente.

H. Coordonator al Planului de integritate al Strategiei Naţionale Anticorupţie pe
perioada 2016 - 2020
Prin Dispoziţia nr.435/14.03.2017 a fost desemnată ca şi coordonatorul de la nivelul
conducerii instituţiei pentru implementarea SNA 2016-2020 şi a fost aprobată declaraţia de
aderare a municipiului Mediaş la SNA 2016-2020. Declaraţia de aderare a fost transmisă
MDRAP în data de 16.03.2017.
Au fost analizate principalele atribuţii ale Primarului municipiului Mediaş în acord cu
numărul estimat de beneficiari şi cu bugetul alocat în anul 2019 şi au fost stabilite atribuţiile
cele mai vulnerabile din perspectiva competenţei exclusive, puterii de a lua decizii,
răspunderii şi transparenţei.
Pentru atribuţiile cele mai vulnerabile au fost stabilite amenințările şi măsurile de
remediere, fiind finalizată analiza de riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie şi au fost adoptate
diverse instrumente de prevenire a corupţiei precum registrul abţinerilor în situaţii de
conflicte de interese, registrul incidentelor de integritate. La Primăria municipiului Mediaş
s-a organizat o întâlnire cu grupul de lucru. În cadrul întâlnirii a fost prezentat şi dezbătut
raportul de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere
a acestora, observaţiile primite fiind incluse în varianta finală.
A fost elaborat şi adoptat Planul de integritate al municipiului Mediaş prin Dispoziţia
nr. 445/24.03.2017. Planul de integritate al instituţiei noastre a fost transmis MDRAP în
data de 27.03.2017.
Documentele sus menţionate au fost postate pe site-ul Primăriei municipiului Mediaş:
www.primariamedias.ro, secţiunea SNA.

I. Proces electoral pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul
European din data de 26 mai 2019
-

Coordonarea activităţilor privind organizarea alegerilor membrilor din România în
parlamentul European prin luarea tuturor măsurilor pentru ca acest proces să decurgă în
bune condiţii şi supravegherea acestui proces

J. Proces electoral pentru alegerea Preşedintelui României din data de 10.11.2019,
turul I şi respectiv 24.11.2019 turul II
-

Coordonarea activităţilor privind organizarea alegerilor Preşedintelui României prin
luarea tuturor măsurilor pentru ca acest proces să decurgă în bune condiţii şi
supravegherea acestui proces
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DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

În conformitate cu atribuţiile stabilite prin „Regulamentul de organizare şi funcţionare
a aparatului de specialitate al Primarului“, Direcţia Administraţie Publică a desfăşurat în
perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 următoarele activităţi structurate pe fiecare birou,
compartiment în parte, astfel:
Biroul Administraţie Publică:
-

-

-

Au fost emise un număr de 1048 dispoziţii ale Primarului municipiului Mediaş,
asigurându-se comunicarea acestora atât Instituției Prefectului Județului Sibiu, cât şi
celor interesaţi. Dintre acestea, 11 dispoziţii au fost emise în baza Legii nr.10/2001.
În urma controlului de legalitate efectuat de către Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu
nu a fost revocată şi/sau contestată nici o dispoziţie a Primarului municipiului Mediaş
În conformitate cu prevederile Legii nr.196/2018 – legea privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, s-au constituit
un număr de 10 asociaţii de proprietari. Au fost soluţionate un număr de 12
petiţii/sesizări cu privire la asociaţiile de proprietari
În baza Legii nr. 36/1995 – legea notarilor publici şi a activităţii notariale - au fost
înaintate notarilor publici 21 de sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale
În anul 2019, Arhiva a primit 62 de cereri care au vizat eliberarea de adeverinţe de
vechime, copii după documente aflate în arhiva instituţiei sau informaţii cu privire la
diverse subiecte
Cele 62 de cereri au fost soluționate astfel:
-53 favorabile
- 9 nefavorabile

Birou Juridic Contencios
-

Biroul Juridic Contencios a gestionat un număr de 67 de dosare, dintre care 66 dosare
civile și 1 dosar penal.
Din numărul total de 67 de dosare:
I - 28 de dosare au fost demarate în cursul anului 2019
- 39 provin din anii precedenți.
II – 38 sunt în curs de soluționare din care: - 37 sunt pe rolul instanțelor
- 1 suspendat
- 29 au fost soluționate astfel:
- 25 în favoarea Municipiului Mediaș,
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- 4 dosare au fost soluționate nefavorabil/ au fost câștigate în
parte,
- Consilierii juridici din cadrul Biroului Juridic Contencios au reprezentat interesele
Municipiului Mediaș, ale Consiliului local și ale Primarului Municipiului Mediaș în fața
instanțelor, respectiv: Judecătoria Mediaș, Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Alba Iulia,
Înalta Curte de Casație și Justiție București, precum și în fața Parchetului de pe lângă
Judecătoria Mediaș.
- În anul 2019 au fost gestionate 6 titluri executorii de evacuare, 2 titluri executorii fiind
obținute în anul 2019, iar restul au fost obținute în anii precedenți.
- Biroul Juridic Contencios a acordat asistență juridică direcțiilor din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
- Consilierii juridicii din cadrul Biroului Juridic Contencios au participat, în calitate de
membri, la lucrările diferitelor comisii constituite la nivelul aparatului de specialitate al
primarului, cum ar fi:
- Comisii de concurs;
- Comisii de licitație;
- Comisii de preluare a imobilelor;
- Comisii pentru evaluarea oportunității achiziționării sau vânzării unor imobile;
- Comisia de disciplină;
- Comisia pe Legea nr. 15/2003;
- Comisia pe Legea nr. 112/1995;
- Comisia pe Legea nr. 10/2001, etc.
În anul 2019, Comisia pe Legea nr. 10/2001 a avut următoarea activitate:
- a fost soluționat un număr de 4 dosare;
- a transmis către Instituția Prefectului Județului Sibiu un număr de 10 dosare, în vederea
exercitării controlului de legalitate;
- a eliberat adeverințe privind regimul juridic al imobilelor;
- a purtat corespondența cu ANRP și titularii notificărilor în vederea soluționării
acestora.
- Biroul Juridic Contencios a avut responsabilitatea vizării pentru legalitate a diverselor
acte juridice încheiate de către Municipiul Mediaș (contracte, acte adiționale, acorduri
de încetare, etc.), precum și a rapoartelor compartimentelor de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului privind proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea
de zi a ședințelor Consiliului Local și a referatelor întocmite pentru emiterea
dispozițiilor primarului.
Compartimentul Centrul de Informare Cetăţeni
În anul 2019 s-au înregistrat 12972 de documente, care au fost repartizate direcţiilor şi
serviciilor din cadrul administraţiei publice locale.
Din totalul de cereri, au fost înregistrate 285 petiţii.
După tipul petiției (domeniu)
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-

Deranjarea ordinii publice – 21
Deszăpezire -1
Nerespectarea curățeniei de către posesorii animalelor de companie – 3
Nerespectarea curățeniei – 15
Parcări – 7
Amenajarea și întreținerea parcurilor și zonelor verzi, amenajarea locurilor de joacă
pentru copii – 20
Probleme edilitare gospodărești, asfaltare și reparații străzi, iluminat public, canalizare
– 90
Probleme legate de salubritate – 1
Probleme privind circulația: semaforizare, sensuri unice – 8
Probleme privind disciplina în construcții – 25
Probleme privind patrimoniul – 14
Probleme privind terenuri -1
Probleme privind transportul în comun sau cu taxiuri – 9
Probleme privind utilitățile, apă, canalizare, branșamente – 11
Gestionarea câinilor fără stăpân – 11
Solicitări informări diverse – 42
Solicitări/probleme legate de transportul public – 2
Sugestii, propuneri adresate conducerii – 4

Compartiment Registrul Agricol
 Au fost eliberate:
- 1126 adeverinţe privind starea materială pentru situaţii de protecţie socială, pentru
obținerea unor drepturi materiale și/sau bănești
- 159 adeverinţe pentru obținerea de subvenţii APIA Mediaș + Ighișul Nou (persoane
fizice și juridice)
- 90 adeverinţe pentru subvenţii albine
- 3 adeverințe pentru obținerea subvenții motorină
- 19 adeverinţe pentru Notar –vânzare teren extravilan
- 16 adeverinţe pentru Notar –vânzare teren intravilan
- 40 atestate de producător
- 8 vize atestat de producător
- 47 carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol
- 12 contracte de comodat pentru utilizarea terenurilor agricole
 Au fost întocmite 4 Rapoarte statistice – întocmite şi înaintate Direcţiei Agricole şi
Institutului Naţional de Statistică Sibiu.
 Au fost afișate 19 oferte de vânzare teren agricol extravilan atât pe site-ul Primăriei cât
şi la avizier şi înaintat dosar cu acte doveditoare la Structura Teritorială din cadrul
Direcţiei Agricole judeţene Sibiu, conform legii nr. 17/2004 .
 A fost completat și ținut la zi Registrul agricol pe suport de hârtie şi în format electronic.
- 65 – adrese expediat model de invitație și declarația pentru persoanele fizice/juridice cu
domiciliul /sediul în localitate privind completarea Registrului agricol
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Compartimentul Autoritate Tutelară
Prin exercitarea atribuţiilor de Autoritate Tutelară s-a realizat ocrotirea intereselor
persoanelor lipsite de capacitatea de exerciţiu sau de capacitatea de exerciţiu restrânsă, precum
şi a persoanelor care deşi se bucură de capacitate de exerciţiu deplină, datorită unor împrejurări
prevăzute de lege, nu îşi pot apăra interesele în mod corespunzător. În exercitarea atribuţiilor
de serviciu, s-au efectuat cercetări în teren, audienţe în zilele de luni şi joi, anchete sociale
pentru instanţele de tutelă și pentru birourile notariale, pentru organele de Poliţie, la cererea
persoanelor cu venituri mici pentru semnarea dovezilor de întreţinere, referate sociale, necesare
asistării persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere, referate necesare numirii
unui curator pentru minori și persoane majore puse sub interdicție, în succesiunile şi litigiile de
ieşire din indiviziune în care figurează printre părţi alături de minor unul sau ambii părinţi ai
acestuia sau tutorele persoanei puse sub interdicție. Protejarea minorilor și a persoanelor majore
puse sub interdicție, precum şi a patrimoniului acestora s-a realizat prin forme specifice de
curatelă, încuviinţări.
În cadrul programului de audienţe cu publicul, s-au consiliat, îndrumat şi mediat
conflictele din familiile care au recurs la divorţ şi familiile minorilor cu probleme.
În cercetările de teren s-au avut întrevederi cu familiile pentru care s-a solicitat anchetă
socială de către instanţele de tutelă, cu tutorii persoanelor puse sub tutelă (minori sau persoane
puse sub interdicție).
S-au făcut vizite la şcoli, grădiniţe, având întrevederi cu profesori, diriginte sau
educator. De asemenea, s-au verificat toate documentele justificative privind mijloacele de
existenţă, locul de muncă, locuinţa tuturor persoanelor pentru care s-au întocmit anchete sociale
sau referate sociale. S-a colaborat cu organele de Polţie, precum şi cu orice alte persoane sau
instituţii care pot oferi informaţii relevante despre persoanele intervievate.
În anul 2019, Compartimentul Autoritate Tutelară a întocmit:
- 105 rapoarte de anchetă psihosocială şi adrese referitoare la exercitarea autorităţii
părinteşti, stabilirea domiciliului minorilor, a programului de vizitare şi stabilire pensie
de întreţinere, la solicitarea instanţei de tutelă şi a birourilor notarilor public;
- 10 solicitări privind asistarea persoanelor vârstnice în faţa notarului public la încheierea
contractelor de întreţinere conform Legii nr. 17/2000;
- 10 referate sociale efectuate în vederea încheierii contractelor de întreţinere, la
domiciliul ambelor părţi;
- 15 referate care stau la baza emiterii dispoziţiilor în vederea autorizării încheierii actelor
juridice de către minori sau de către persoanele puse sub interdicţie pe cale
judecătorească şi a desemnării curatorilor speciali, potrivit Legii nr. 60/2012;
- 118 declaraţii de întreţinere pentru persoanele care au beneficiat de ajutor financiar din
partea unui membru al familiei;
- 36 anchete sociale în vederea acordării indemnizaţiei pentru creşterea şi îngrijirea
copilului, a stimulentului de inserţie şi a ajutorului financiar, conform OUG
nr.111/2010;
- 25 cazuri de tutelă a persoanelor puse sub interdicţie pe cale judecătorească aflate în
evidenţă;
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-

3 cazuri de tutelă a persoanelor puse sub interdicţie pe cale judecătoreasă instituite în
2019;
3 inventare cu bunurile minorilor/interzişilor, efectuate în baza art. 140 din Codul Civil;
11 cereri/sesizări şi adrese diverse;
12 cazuri de curatelă pentru bolnavi luaţi în evidenţă în anul 2019.

Direcţia Administraţie Publică Locală a înaintat un număr de 23 de rapoarte spre
aprobare Consiliului Local, iar din cele 23 de hotărâri adoptate de către Consiliul Local nu a
fost revocată şi/ sau contestată nici o hotărâre, în urma exercitării controlului de legalitate de
către Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu, fiind duse la îndeplinire majoritatea hotărârilor
adoptate.
Conform rapoartelor înaintate, au fost adoptate următoarele hotărâri:
-

-

-

-

-

-

-

H.C.L. 18/2019 privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul
agricol pe anul 2018 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii
datelor în registrul agricol
H.C.L. 19/2019 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe
ordinea de zi a ședinței din data de 23.01.2019
H.C.L. 41/2019 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea imobilelor cu
destinația de locuințe trecute în proprietatea statului în condițiile Legii nr.112/1995
H.C.L. 42/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Mediaș a Caietului de
sarcini și a Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru
gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Mediaș
H.C.L. 96/2019 privind organizarea și implementarea programului „Sibiu Regiune
Gastronomică Europeană 2019”
H.C.L. 97/2019 privind aprobarea participării Municipiului Mediaş la constituirea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sibiu Regiune Gastronomică Europeană”
H.C.L. 172/2019 privind desemnarea reprezentantului municipiului Mediaș în
„Asociația pentru realizarea Sistemului Regional de Alimentare cu apă potabilă –
Târnava Mare“
H.C.L. 173/2019 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise
pe Ordinea de zi a şedinţei din data de 29.05.2019
H.C.L. 174/2019 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și desfășurare
a evaluării managementului Spitalului Municipal Mediaș a componenței comisiei de
evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor
H.C.L. 189/2019 privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul Mediaș
județul Sibiu din România și Orașul Lutherstadt Wittenberg Landul Saxonia - Anhalt
Republica Federală Germania.
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-

-

-

-

-

-

-

-

H.C.L. 190/2019 privind aprobarea deplasării unei delegații în orașul Lutherstadt
Wittenberg Republica Federală Germania - dusă la îndeplinire în colaborare cu Direcția
Economică
H.C.L. 203/2019 privind aprobarea Actului Adițional la Statutul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „ECO SIBIU” precum și aprobarea Statutului actualizat al
Asociației
H.C.L. 205/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Local Mediaş
H.C.L. 224/2019 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise
pe Ordinea de zi a şedinţei din data de 05.08.2019
H.C.L. 231/2019 privind aprobarea modificărilor Statutului și Actului Constitutiv al
Asociației Grup de Acțiune Locală Z.U.M. Mediaș
H.C.L. 240/2019 privind aprobarea cotizaţiei începând cu anul 2019 datorată ADI ECO
Sibiu și modificarea HCL nr. 268/2009 privind aprobarea cuantumului contribuţiilor
administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local
în baza unor convenţii sau contracte de asociere
H.C.L. 241/2019 privind constituirea comisiei de analiză a necesității și oportunității
achiziționării unui imobil
H.C.L. 251/2019 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii prin
concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere administrare și exploatare a
piețelor agroalimentare din municipiul Mediaș și închirierea prin licitație publică a
imobilului situat în Mediaș str. Greweln nr. 1 – „Hanul Căprioarei”
H.C.L.271/2019 privind soluționarea cererii formulate de către SC TITAN
CONSTRUCT SRL
H.C.L.332/2019 privind asocierea municipiului Mediaş prin Consiliul Local Mediaş cu
unităţi administrativ teritoriale Comuna Alma Comuna Aţel Comuna Axente Sever
Comuna Biertan Comuna Blăjel Comuna Brateiu Oraşul Copşa Mică Comuna Dârlos
Oraşul Dumbrăveni Comuna Moşna Comuna Şeica Mică Comuna Târnava şi Comuna
Valea Viilor în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi
publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate
H.C.L. 333/2019 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului
Mediaș cu privire la oportunitatea achiziționării de către municipiul Mediaș a imobilului
situat în Mediaș str. Unirii–Autogara
H.C.L. 363/2019 privind aprobarea achiziţionării imobilului situat în Mediaş str.UniriiAutogară
H.C.L. 378/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș
H.C.L. 379/2019 privind aprobarea contractării unor servicii specializate de consultanță
asistență și reprezentare juridică în dosarul nr. 2592/85/2019

100

DIRECŢIA TEHNICĂ

PROIECTE
DEPUSE
NERAMBURSABILE

LA

FINANȚARE

DIN

FONDURI

EUROPENE

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020
1. Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea
emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe Planurile de Mobilitate Urbană
În cadrul acestei axe prioritare a fost depus spre finanțare proiectul cu titlul
„MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI EXTINDEREA TRASEELOR DE
TRANSPORT PUBLIC ELECTRIC DIN MUNICIPIUL MEDIAŞ”
Valoarea totală a investiției cu TVA 19%
- 57.178.530,02 lei
Proiectul este în implementare, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4722/05.09.2019.
2. Axa Prioritară 13, Prioritatea de Investiţii 9B, Obiectivul specific 13.1
Îmbunătățirea calității vieții populației în oraşele mici şi mijlocii din România
Municipiul Mediaș a depus spre finanțare în cadrul acestei axe 2 cereri de finanțare astfel:
CEREREA DE FINANȚARE 1 cuprinde următoarele obiective de investiții:

-

- REABILITARE/MODERNIZARE STRADA IGHIȘULUI
- CENTRU MULTIFUNCȚIONAL - EDUCAȚIONAL (CORP E AVIAȚIE)
Valoarea totală a proiectului
- 26.053.171,35 lei
Cererea de finanțare este în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității
și se află pe lista de rezervă.
CEREREA DE FINANȚARE 2 cuprinde următoarele obiective de investiții:
- REABILITARE/MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4
- REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC MUNICIPIUL
MEDIAȘ
Valoarea totală a proiectului
- 23.576.169,52 lei
Cererea de finanțare a fost înregistrată în MYSMIS în data de 31.08.2018 și se află pe o listă de
rezervă.
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 5.1 Dezvoltare locală
plasată sub responsabilitatea comunității
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020, AXA PRIORITARĂ 9.1 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban,
valoarea investiției 4.500.000 EURO
În cadrul Programului Operațional Capital Uman a fost aprobată Strategia de Dezvoltare a
Zonelor Urbane Marginalizate de la nivelul Municipiului Mediaș.
Municipiul Mediaș va implementa proiectele propuse în această strategie astfel:
- Reabilitare Centru Comunitar Medico - Social (corp R Aviație);
- Reabilitarea, modernizarea Școlii gimnaziale Ighișul Nou;
- Înființarea unui loc nou de joacă pe str. Baia de Nisip;
- Construirea de Locuințe sociale – 80 unități locative – str. Baia de Nisip;
- Construirea unui Centru Social Comunitar de Agrement și Sport (Str. Sticlei).
S-au finalizat proiectele pentru cele 5 obiective de investiții.
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ etapa II
1. Modernizare anvelopă clădire la Grădinița Bucuria Copiilor, municipiul Mediaș.
A fost semnat contractul de finanțare nr. 3718/06.06.2018, 9993/27.06.2018 în valoare
de 181.937,25 lei, din care s-a achitat în 2019 valoarea de 3.144,15 lei. S-au executat
următoarele lucrări: termoizolație din polistiren extrudat de 5 cm la soclu – 330 mp, de
10 cm la intradosul planșeului peste subsolul tehnic – 150 mp și de 20 cm vată minerală
bazaltică la planșeul de peste ultimul nivel – 1205 mp; reparații şi consolidări locale la
șarpantă, învelitoare, elemente de tinichigerie; ignifugare șarpantă. Lucrare finalizată.
2. Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii
de echipamente și dotări independente pentru funcționare la standarde europene
a activităților școlare la Școala Gimnazială nr. 7 Mediaș. A fost semnat contractul
de finanțare nr. 3580/21.05.2018, 9994/27.06.2018 în valoare de 278.460,00 lei. S-au
achiziționat 300 scaune ergonomice și 300 mese școlare modulare. Proiect finalizat.
3. Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii
de echipamente și dotări independente pentru amenajare cabinet informatică la
Școala Gimnazială Mihai Eminescu Mediaș. A fost semnat contractul de finanțare nr.
3105/19.04.2018, 9995/27.06.2018 în valoare de 78.360,00 lei. S-a achiziționat mobilier
școlar (masă calculator + scaune – 30 buc) și P.C. complete (unitate P.C., monitor,
tastatură și mouse – 30 buc, server de rețea, softuri pentru P.C.-uri, sistem interactiv
SMART). Proiect finalizat.
4. Amenajare drum zona industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel
Vlaicu etapa I, municipiul Mediaș. A fost semnat contractul de finanțare nr.
3760/07.06.2018, 9991/27.06.2018 în valoare de 2.789.419,00 lei. Proiect în
implementare. S-a încheiat contractul de proiectare și execuție lucrări.
5. Echipare tehnico - edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaș. A fost semnat
contractul de finanțare nr. 3942/20.06.2018, 9998/27.06.2018 în valoare de
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2.325.564,00 lei. S-a încheiat contractul de lucrări. Valoarea sumelor achitate în 2019
este de 8.389,56 lei, reprezentând cote la ISC.
6. Reabilitare străzi municipiul Mediaș – zona cartier Aurel Vlaicu – Rețele de
alimentare cu apă și canalizare pluvială, Faza I. A fost semnat contractul de finanțare
nr. 3717/06.06.2018, 9992/27.06.2018 în valoare de 8.963.647,40 lei. S-au executat
următoarele lucrări: Pe str. Intrarea Aviaţiei colector de canalizare pluvială – 465 ml şi
subtraversarea digului râului Târnava Mare. Pe str. Aurel Vlaicu colector de canalizare
pluvială – 100 ml. Valoarea achitată în 2019 este de 2.291.449,22 lei din care buget
local 52.002,74 lei.
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020, Axa
prioritară 2, Obiectivul specific 2.1
TITLU PROIECT: RESURSE INTEGRATE PENTRU O DEZVOLTARE LOCALĂ
SUSTENABILĂ
Cod proiect: 129622
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacitații administrative a
Municipiului Mediaş prin dezvoltarea capacitații de planificare strategica și prin simplificarea
procedurilor administrative, corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare și
management a documentelor administrative, fapt ce va determina creșterea calității actului
administrativ pe termen lung.
Durata proiectului - 29 luni
Valoarea totală a proiectului

- 3.999.025,10 lei

Status proiect: În implementare. S-a recepționat Analiza de Business și s-a contractat Strategia
de dezvoltare a municipiului Mediaș, elaboratorul fiind Rom Activ S.A. București.
Obiectivele de investiții urmărite și verificate în ceea ce privește execuția lucrărilor,
întocmirea documentațiilor tehnice, încadrarea în contracte și fondurile alocate de la bugetul
local pentru anul 2019 sunt:
INVESTIŢII - TOTAL:
Din care:
Buget local

14.429.380,29 lei
14.429.380,29 lei

Cap. 51.02 – Autorități publice și acțiuni externe – total:
111.378,88 lei
1. Dotări independente (anexa 3) – total:
111.378,88 lei
Din care:
- S-a achiziționat Antivirus rețea în valoare de 17.635,80 lei.
- S-au achiziționat sisteme de calcul cu licență, sursă, monitor în valoare de 20.825,00 lei.
- S-au achiziționat servere în valoare de 39.000,00.
- S-au achiziționat multifuncționale în valoare de 33.918,08 lei.
Cap. 61.02 – Ordine publică și siguranță – total:
- S-a achiziționat alcooltest, în valoare de 6.561,66 lei.

6.561,66 lei
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Cap. 65.02 - Învățământ – total:
1.169.548,34 lei
1. Lucrări – total:
676.150,21 lei
A. Lucrări în continuare – total:
469.313,95 lei
1. Amenajare zid de sprijin Școala Gimnazială Cireșarii (PT+execuție). S-a amenajat zidul de
sprijin pe o lungime de 62,54 ml, având înălțimea variabilă între 2,5 și 5,5 m. Valoarea lucrărilor
executate în 2019 este de 469.313,95 lei.
B. Lucrări noi – total:
206.836,26 lei
1. Instalaţie termică, inclusiv centrală termică Corp B Școala Gimnazială Herman Oberth
(PT+execuție). S-au montat 2 microcentrale, 2 vase de expansiune, 2 pompe de circulație,
automatizare funcționare centrală termică, 1420 ml țeavă de Cu și 50 radiatoare. Valoarea
lucrărilor executate în 2019 este de 206.836,26 lei.
2. Studii și proiecte (anexa 1) – total:
282.285,70 lei
Din care:
- S-a întocmit ET+DALI Reabilitare și eficientizare corp clădire școală și sală de sport Liceul
Tehnologic SNG, în valoare de 155.396,00 lei.
- S-a întocmit ET+DALI Reabilitare internat la Colegiul Tehnic ”Mediensis”, în valoare de
68.782,00 lei.
-S-a întocmit ET+DALI Reabilitare/Modernizare și echipare Şcoala Gimnazială Ighișul Nou,
în valoare de 41.245,40 lei.
- S-a întocmit ET+DALI Reabilitare/Modernizare Grădinița Ighișul Nou, în valoare de
16.862,30 lei.
3. Dotări independente (anexa 3) – total:
211.112,43 lei
S-au achiziționat următoarele:
- Mașină de gătit cu hotă, pe gaze naturale - Grădinița cu program prelungit Micul Prinț (str.
Merilor nr. 2-4), în valoare de 39.850,01 lei.
- Centrale termice la Grădinița cu program prelungit Raza de Soare (2 bucăți), în valoare de
133.396,62 lei.
- Pompă de circulație - Centrală Termică, la Grădinița cu program prelungit Piticot, în valoare
de 4.046,00 lei.
- Pompă de circulație - Centrală Termică, la Grădinița cu program normal nr. 1, în valoare de
4.522,00 lei.
- Centrală termică la Grădinița nr. 7 (str. Merilor), structura Grădinița Micul Prinț, în valoare
de 14.137,20 lei.
- Pompă de circulație la Grădinița Bucuria Copiilor, în valoare de 11.114,60 lei.
- Pompă de circulație la Școala Gimnazială George Popa, în valoare de 4.046,00 lei.
Cap. 67.02 – Cultură, recreere și religie – total:
41.897,13 lei
1. Studii și proiecte (anexa 1) – total:
41.897,13 lei
Din care:
- S-a întocmit PUD Amenajare locuri de joacă, în valoare de 2.581,13 lei.
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- S-a întocmit studiul topografic şi studiul geotehnic Amenajare zona agrement Greweln, în
valoare de 19.516,00 lei.
- S-a întocmit SF Amenajare loc de joacă str. M. Milles, în valoare de 11.800,00 lei.
- S-a întocmit SF Amenajare loc de joacă str. Baia de Nisip, în valoare de 8.000,00 lei.
Cap. 68.02 – Asigurări și asistență socială – total:
108.834,13 lei
1. Studii și proiecte (anexa 1) – total:
108.834,13 lei
Din care:
- S-a întocmit PUD Centru Social Comunitar de Agrement și Sport (str. Sticlei), în valoare de
3.281,13 lei.
- S-a întocmit SF Centru Social Comunitar de Agrement și Sport (str. Sticlei), inclusiv
amenajări exterioare, în valoare de 72.590,00 lei.
- S-a întocmit ET+DALI Centru Comunitar Medico-Social (corp R Aviatie), în valoare de
32.963,00 lei.
Cap. 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică – total:
1.855.876,96 lei
1. Lucrări – total:
1.597.623,24 lei
A. Lucrări în continuare – total:
1.468.299,17 lei
Din care:
1. Reabilitare, modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în municipiul Mediaș și
sat aparținător Ighișul Nou – Lucrarea este finalizată în 2014. În 2019 s-au achitat rate în valoare
de 1.318.728,66 lei.
2. Extindere rețele de iluminat public în Municipiul Mediaș (străzile Liviu Rebreanu legătura
între Cristalului și Caraiman, Viilor, Greweln, Hula Veche, pasaj de legătură Râșnov cu Bârsei,
Geologiei). Pe str. Greweln s-au montat 5 stâlpi metalici tubulari cu corpuri de iluminat și 260
ml conductor izolat torsadat. Pe str. Viilor s-au montat 2 stâlpi metalici tubulari cu corpuri de
iluminat și 65 ml conductor izolat torsadat. Pe str. Hula Veche s-au montat 5 stâlpi ornamentali
de iluminat și 160 ml cablu de energie ACYABY 3 X 25. S-a întocmit Procesul verbal de
recepție la terminarea lucrărilor. Valoarea sumelor achitate în 2019 este de 149.570,51 lei.
B. Lucrări noi – total:
129.324,07 lei
- Extindere rețele de iluminat public în Municipiul Mediaș, str. Sovata, str. Lele Ana și în Ighișul
Nou-segment cuprins între str. Școlii și str. Mică (PT+execuție). S-au executat următoarele
lucrări: Ighișul Nou - segment cuprins între str. Școlii și str. Mică-rețea de iluminat alcătuită
din 2 stâlpi echipați cu 2 corpuri de iluminat și cablu pe o lungime de 74 ml; str. Sovata-rețea
de iluminat subterană alcătuită din 9 stâlpi tip lampadar echipate cu corpuri de iluminat, pe o
lungime de 269 ml. Valoarea sumelor achitate în 2019 este de 129.324,07 lei.
2. Studii și proiecte (anexa 1) – total:
258.253,72 lei
Din care:
- S-a întocmit Documentații tehnice de dezmembrare/întabulare imobile proprietate a
municipiului Mediaș, în valoare de 32.530,00 lei.
- S-a întocmit PUD Locuințe sociale colective, în valoare de 50.400,00 lei.
- S-au întocmit Expertize extrajudiciare, în valoare de 39.347,15 lei.
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- S-a întocmit PUZ zona protejată Centru Vechi, Ighișul Nou, în valoare de 43.676,57 lei.
- S-a întocmit SF Locuite sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare, în valoare
de 92.300,00 lei.
Cap. 84.02 - Transporturi – total:
11.135.283,19 lei
1. Lucrări – total:
11.037.241,43 lei
A. Lucrări în continuare – total:
10.516.933,73 lei
Din care:
1. Reabilitare străzi municipiul Mediaş Cartier Moșnei - Străzile Stejarului, Oituz, Carpenului,
Fântânii, Morii de Scoarță, Arinului, Frasinului (PT+execuție). S-au executat următoarele
lucrări: Pe str. Frasinului infrastructură rutieră prin așternerea straturilor de balast, piatră spartă
şi a mixturilor asfaltice – 1703 mp și trotuare din pavele - 541 mp. Pe str. Carpenului
infrastructură rutieră prin așternerea straturilor de balast, piatră spartă şi a mixturilor asfaltice –
1318 mp și trotuare din pavele - 682 mp. Pe str. Oituz infrastructură rutieră prin așternerea
straturilor de balast, piatră spartă şi a mixturilor asfaltice – 4275 mp și trotuare din pavele - 755
mp. Pe str. Fântânii infrastructură rutieră prin așternerea straturilor de balast, piatră spartă şi a
mixturilor asfaltice – 370 mp și trotuare din pavele - 170 mp. Pe str. Mori de Scoarță
infrastructură rutieră prin așternerea straturilor de balast, piatră spartă şi a mixturilor asfaltice –
1645 mp. Pe str. Arinului infrastructură rutieră prin așternerea straturilor de balast, piatră spartă
şi a mixturilor asfaltice – 1184 mp. Pe str. Stejarului trotuare din pavele - 2967 mp. Valoarea
sumelor achitate în 2019 este de 4.521.512,43 lei.
2. Amenajare sens giratoriu Șoseaua Sibiului ieșire izvor (PT+execuție). S-au executat
următoarele lucrări: infrastructură rutieră formată din strat de formă, balast, geogrilă
bidirecțională, agregate naturale stabilizate cu ciment, strat de bază din mixturi asfaltice și strat
de uzură din beton asfaltic - 2214,5 mp; trotuar din pavele din beton autoblocante - 249,75 mp;
zonă verde - 503,04 mp; rigolă pluvială - 237,4 mp. S-a întocmit Procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor. Valoarea sumelor achitate în 2019 este de 1.340.723,45 lei.
3. Amenajare zone de protecție str. Carpați și A.I.Moraru (PT+execuție). S-a finalizat proiectul
tehnic pentru care a fost achitată suma de 31.213,70 lei. S-au început lucrările și s-a executat:
desfacerea trotuarelor vechi, demontarea parapetelor metalice, reparații la consola trotuarelor
şi montarea unui parapet pietonal nou cu lungimea de 60 m. Valoarea sumelor achitate în 2019
este de 354.833,60 lei.
4. Reabilitare străzi municipiul Mediaş - Străzile Castanilor, Toma Ionescu, Octavian Goga,
George Topârceanu (PT+execuție). S-au executat următoarele lucrări: Pe str. Castanilor
infrastructură rutieră prin așternerea straturilor de balast, piatră spartă şi a mixturilor asfaltice –
426 mp și trotuare din pavele - 259 mp. Pe str. Toma Ionescu infrastructură rutieră prin
așternerea straturilor de balast, piatră spartă şi a mixturilor asfaltice – 915 mp și trotuare din
pavele - 230 mp. Pe str. Octavian Goga infrastructură rutieră prin așternerea straturilor de balast,
piatră spartă şi a mixturilor asfaltice – 324 mp și trotuare din pavele - 5 mp. Pe str. George
Topârceanu infrastructură rutieră prin așternerea straturilor de balast, piatră spartă şi a
mixturilor asfaltice – 3791 mp (binder – 3490 mp, mixtură asfaltică – 301 mp), trotuare din
pavele - 918 mp și rețea de canalizare pluvială – 136 ml. Valoarea sumelor achitate în 2019 este
de 1.129.111,51 lei.
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5. Reabilitare străzi municipiul Mediaş - Străzile Michael Weiss, I.C. Brătianu și Virgil
Madgearu. (PT+execuție). S-au executat următoarele lucrări: Pe str. Michael Weiss:
infrastructură rutieră prin așternerea straturilor de balast, piatră spartă şi a mixturilor asfaltice –
2437 mp, trotuare din pavele - 752 mp, rețea de canalizare pluvială – 208 ml și rețea de
canalizare menajeră – 357 ml. Pe str. I.C Brătianu infrastructură rutieră prin așternerea
straturilor de balast, piatră spartă şi a mixturilor asfaltice – 412 mp, trotuare din pavele - 280
mp, rețea de canalizare pluvială – 203 ml și rețea de canalizare menajeră – 69 ml . Pe str. Virgil
Madgearu s-au executat următoarele lucrări la parcare: infrastructură rutieră prin așternerea
straturilor de balast și strat de formă – 114 mp. Valoarea sumelor achitate în 2019 este de
1.055.139,13 lei.
6. Reabilitare străzi municipiul Mediaș - cartier Moșnei strada Ulmului, Șerpuită, Piatra
Craiului (PT+execuție). S-au executat următoarele lucrări: Pe str. Ulmului rețea de canalizare
pluvială – 465 ml, de infrastructură rutieră prin așternerea straturilor de balast, piatră spartă –
5500 mp, mixtură asfaltică (binder) – 3400 mp, infrastructura pietonală prin amenajarea
trotuarelor cu pavele de beton – 2034 mp. Pe str. Șerpuită rețea de canalizare pluvială – 100
ml, de infrastructură rutieră prin așternerea straturilor de balast, piatră spartă, mixtură asfaltică
(binder) – 780 mp, infrastructura pietonală prin amenajarea trotuarelor cu pavele de beton – 157
mp. Pe str. Piatra Craiului canalizare pluvială – 165 ml, de infrastructură rutieră prin așternerea
straturilor de balast, piatră spartă – 890 mp, mixtură asfaltică (binder) – 750 mp, infrastructura
pietonală prin amenajarea trotuarelor cu pavele de beton – 171 mp. Valoarea sumelor achitate
în 2019 este de 2.115.613,61 lei.
B. Lucrări noi – total:
520.307,70 lei
1. Amenajare zone de protecție la trotuare în municipiul Mediaș etapa II. S-au montat panourile
de protecţie în toate cele 4 zone ale proiectului respectiv: Zona 1 – str. Hermann Oberth pe o
lungime de 728 m; Zona 2 - str. 1 Decembrie pe o lungime de 63 m; Zona 3 – str. Avram Iancu
pe o lungime de 20 m; Zona 4 – str. Mihai Viteazu pe o lungime de 53 m. Lucrările sunt
finalizate. S-a întocmit Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Valoarea sumelor
achitate în 2019 este de 520.307,70 lei.
2. Studii și proiecte (Anexa 1) – total:
98.041,76 lei
Din care:
- S-a întocmit PT Amenajare zone de protecție trotuare - etapa II, în valoare de 14.135,42 lei.
- S-a întocmit ET+DALI Reabilitare Pasarelă Stadion, în valoare de 59.500,00 lei.
- S-a întocmit ET+DALI Reabilitare str. Ghe. Pop de Băsești, în valoare de 24.406,34 lei.
COMPARTIMENT UNITATE DE IMPLEMENTARE A PROGRAMELOR DE
FINANȚARE
Sinteza activității desfășurate în anul 2019:
- S-a gestionat corespondența cu Contractorul și Supervizorul pentru contractele în derulare
precum și a sesizărilor depuse de cetățeni pe Proiectul de reabilitare a străzilor și a infrastructurii
de apă-canal în municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișul Nou din fonduri rambursabile
BERD.
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- S-au realizat și transmis raportările trimestriale la BERD, raportările lunare la Ministerul
Finanțelor Publice în conformitate cu Contractul de împrumut.
- S-a întocmit și urmărit bugetul pe titluri de cheltuieli, bugetul centralizat al creditelor externe,
fișa programului pentru împrumut BERD, costul programului, sinteza finanțării programului.
- S-a urmărit calcularea ratelor, dobânzi aferente împrumutului de la BERD și a înaintat
documentele justificative Serviciului Buget - Contabilitate pentru plată, a evidențelor
trimestriale a datoriei publice locală, s-a realizat și monitorizarea raportărilor depuse de către
Supervizor și Contractant.
- S-a întocmit și reactualizat Lista obiectivelor de investiție pentru anul 2019, a programului de
investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pentru anul 2019 și situația statistică
la trimestru pentru obiectivele de investiții pentru anul 2019.
- S-a întocmit și reactualizat situația angajamentelor legale depuse la Trezoreria Mediaș.
- S-au deschis proiecte de angajament legal pentru fiecare obiectiv în parte.
- S-au verificat investițiile trimestriale și s-au stabilit realizările valorice a obiectivelor de
investiții pentru anul 2019 și a celor care continua în anul următor.
COMPARTIMENT UNITATE MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZAREA
SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE ȘI GUVERNANȚĂ
CORPORATIVĂ
Activitatea Unității de monitorizare s-a desfășurat conform atribuțiilor și
responsabilităților prevăzute în HCL 51/2007 de înființare a acestui compartiment și a constat
din:
- monitorizarea realizării programelor de investiții pentru anul 2019 de către operatorii de
servicii publice de apă și canalizare, transport public local și salubritate;
- verificarea trimestrială a modului de utilizare a sumelor de la bugetul local, alocate pentru
investiții;
- întocmirea, centralizarea listei de investiții din fonduri de la bugetul local pentru societățile
S.C. Apa Târnavei Mari S.A., S.C. Meditur S.A, S.C. Eco – Sal S.A. și S.C. Piața Prim Com
S.A.;
- întocmirea trimestrială a raportului privind implementarea Strategiei de dezvoltare a
municipiului Mediaș și a programelor de investiții ale operatorilor de servicii publice S.C. Apa
Târnavei Mari S.A., S.C. Meditur S.A., S.C. Eco-Sal S.A.;
- monitorizarea și evaluarea aplicării OUG 109/2011 actualizată, privind guvernanța
corporativă, de către societățile comerciale aflate sub autoritatea Municipiului Mediaș: S.C.
Meditur S.A. și S.C. Piața Prim Com S.A. pe baza rapoartelor întocmite de societățile
comerciale și de către consiliile de administrare ale acestora;
- centralizarea și raportarea semestrială a indicatorilor de performanță monitorizați la societățile
comerciale;
- întocmirea raportului anual privitor la societățile comerciale aflate sub autoritatea
Municipiului Mediaș;
- centralizarea și transmiterea datelor solicitate de Instituția Prefectului Sibiu legate de
proiectele de dezvoltare a serviciilor publice din municipiul Mediaș, aflate în derulare;
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- verificarea documentelor și lucrărilor în vederea întocmirii rapoartelor pentru transferul
fondurilor alocate de la bugetul local pentru investiții;
- verificarea documentelor prezentate de operatorul de transport public privind calculul
diferenței de preț și tarif la biletele și abonamentele de transport, avizarea notei de constatare și
efectuarea viramentului de la bugetul local;
- verificarea documentelor prezentate de operatorul de transport public privind calculul
compensației directe pentru serviciul de transport, avizarea raportului de constatare și
efectuarea viramentului de la bugetul local;
- verificarea documentelor și a lucrărilor de întreținere a sistemului de canalizare apă pluvială
în scopul efectuării transferului sumelor pentru plata taxei anuale a serviciului de canal a apei
pluviale;
-întocmirea de rapoarte de specialitate, ca urmare a solicitărilor din partea operatoriilor de
servicii publice, care sunt prezentate în vederea emiterii unor HCL;
- transmiterea pe platforma eSOP al Institutului National de Statistica, a datelor solicitate în
legătură cu serviciile comunitare de utilități publice.
ACHIZIȚII PUBLICE:
În cadrul Serviciului Achiziții Publice au fost desfășurate în cursul anului 2019
următoarele :
I.

Licitații deschise -1 buc
Acord-cadru pentru „Lucrări de întreținere a drumurilor publice în municipiul Mediaș”
Contracte încheiate pe baza acordului cadru - 2 buc

II. Proceduri simplificate derulate -6 buc
Contracte încheiate - 5 buc din care
 Contracte lucrări - 4 buc
1. Reabilitare străzi municipiul Mediaș – Zona Cartier Aurel Vlaicu Rețele de
alimentare cu apă și canalizare pluvială - Faza I
2. Amenajare zone de protecție strada Carpați şi A. I. Moraru
3. Echipare tehnico-edilitară cartier Gloria în municipiul Mediaș
4. Amenajare drum zonă industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu –
etapa I
 Contracte de servicii – 1 buc
1. Servicii de elaborare Strategie de Dezvoltare Durabilă (SDD) a municipiului Mediaș
Pentru achiziția „Reabilitare străzi municipiul Mediaș – zona Cartier Aurel Vlaicu –
etapa I str. Prot. I. Moldovan, Petru Maior, Trandafirilor, Octavian Fodor, Vlad Țepeș, M.
D. Roman, Intrarea Aviației, A. Vlaicu – parțial, procedura de achiziție este în derulare.
III. Proceduri simplificate anulate deoarece nu s-au depus oferte: 4 buc
1. „Echipare tehnico-edilitară cartier Gloria în municipiul Mediaș "
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2. „Amenajare drum zonă industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu–
etapa I"
3. Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public pentru gestionarea câinilor
fără stăpân în municipiul Mediaș - anulata de 3 ori
4. „Reabilitare străzi municipiul Mediaș – zona Cartier Aurel Vlaicu – etapa I str. Prot. I.
Moldovan, Petru Maior, Trandafirilor, Octavian Fodor, Vlad Țepeș, M. D. Roman,
Intrarea Aviației, A. Vlaicu – parțial
IV. Negociere fără publicare realizate prin Bursa Română de Mărfuri – 3 buc
1. Achiziție de energie electrică pentru consumatorii Unității Administrativ Teritoriale
Municipiul
Mediaș prin Bursa Română de Mărfuri”
2. Achiziție de combustibil (benzină, motorină) pe bază de card pentru consumatorii
Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Mediaș prin Bursa Română de Mărfuri”
3. Achiziție de combustibil ( motorină) vrac pentru SC Ecosal SA Mediaș prin Bursa
Română de Mărfuri”
V.
Achiziții directe – 208 buc
Contracte încheiate in urma derulării achizițiilor directe - 138 buc
Comenzi – 70 buc
TRANSPORT - ENERGETIC
Sinteza activităţii desfăşurate în anul 2019:
1 - Conform prevederilor din „Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului de
transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere pe raza municipiului Mediaş”
aprobat cu HCL nr. 101/2014, au fost vizate Autorizaţiile de transport şi taxi.
2 – Solicitările operatorilor de transport pentru care au fost întocmite referate şi emise Dispoziţii
de Primar, conform prevederilor din „Regulamentul privind organizarea şi executarea
serviciului de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere pe raza
municipiului Mediaş” aprobat cu HCL nr. 101/2014, după cum urmează:
- Emitere autorizaţii transport
22 buc
- Retragere și anulare autorizaţii transport la solicitare
17 buc
- Vizare autorizație transport
80 buc
- Prelungire autorizații taxi
141 buc
- Vizare autorizaţii taxi persoane
81 buc
- Înlocuire auto la autorizaţii taxi persoane
79 buc
- Cedare de pe SC pe PFA a unei autorizaţii taxi
12 buc
- Trecere de pe PFA pe SC a unei autorizaţii taxi
12 buc
- Trecere de pe SC pe SC a unei autorizaţii taxi
3 buc
- Schimbare sediu social
16 buc
- Retragere şi anulare autorizație dispecerat
1 buc
- Emitere copii conforme pentru transport public local
16 buc
- Retragere şi anulare copii conforme pentru transport public local 25 buc
- Emitere autorizaţii transport şi copii conforme Aut. de închiriere 1+1 buc
- Introducere în baza de date taximetrişti
99 pers.
- Introducere în baza de date manager transport taxi
36 pers.
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3 - Au fost primite un număr de 69 de solicitări de la cetăţeni și societăţi comerciale privind
înregistrarea/radierea vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării, din care
- înregistrare mopede și vehicule lente
31 buc
- radiere mopede și vehicule lente
38 buc
4 - Au fost primite un număr de 80 de solicitări de la cetăţeni, societăţi comerciale privind
accesul autovehiculelor în zonele restricționate.
5 - Au fost verificate lunar documentele puse la dispoziție de către operatorul serviciului de
iluminat public S.C. Luxten Lighting Company S.A. privind plata ratelor pentru lucrările de
reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public în municipiul Mediaș și sat aparținător
Ighișu Nou, situația lucrărilor de întreținere a sistemului de iluminat, precum și plata
consumului de energie electrică pentru iluminatul public, conform contractului
7209/06.09.2012.
6 - Au fost verificate documentele referitoare la realizarea iluminatului festiv 2018-2019 în
municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișu Nou, conform contractului 7209/06.09.2012.
Au fost verificate lunar documentele referitoare la consumul de energie electrică pentru
semafoare, ceasuri și fântâni arteziene din municipiul Mediaș, conform contractelor de
furnizare a energiei electrice nr. 2/30.01.2018 încheiat între Municipiul Mediaș și S.C.
ELECTRICA FURNIZARE S.A. și nr. 9/18.02.2019 încheiat între Municipiul Mediaș și S.C.
TINMAR ENERGY S.A..
INFRASTRUCTURĂ
S-au urmărit și verificat lucrările de reparații curente în ceea ce privește încadrarea în
fondurile alocate și contractele încheiate, astfel:
CHELTUIELI CURENTE - TOTAL
Din care:
PARTEA V
Cap. 84.02.03.03 – STRĂZI

21.525.734,47 lei

4.197.341,57 lei

1. Covor asfaltic și trotuare cu asfalt - total:
2.337.473,90 lei
Străzile: Pinului, Plopului, Baznei (parțial), Marțian Negrea, Buzdului, Valea Păucii, Cibin III,
Vlădeasa.
Suprafață: Covor asfaltic executat: 30.125 mp.
Trotuar cu asfalt: 2.430 mp
2. Plombe asfaltice, parcări pavaj tip grilă - total:

622.091,43 lei

2.1 Plombe asfaltice pe străzile: Stadionului, Hula Veche, Feleac, Blajului, Gării, Baznei,
Greweln, Titus Andronic, Târnavei, După Zid, Șos. Sibiului, Cloșca, Aurel Vlaicu, Carpați,
Șt. O. Iosif, Pe Cetate, Lucian Blaga, Titel Petrescu, Bastionului, Mihai Viteazul, Păcii,
Lotru, Ighișului, Otto Kromberg, Drum Ighiș, Vasile Pârvan și Perșani.
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Suprafață plombe executate: 3.610 mp
2.2 Amenajări parcări grilă pe străzile: Cibin III, Feleac.
Suprafață parcări grilă: 1.130 mp
3. Reparații trotuare cu pavele:
535.637,47 lei
Străzile: Cibin III, Feleac II, Plopului, Vlădeasa, Libertății, Sovata, Titel Petrescu, P-ța Regele
Ferdinand I.
Suprafață executată: 4.491 mp.
4. Servicii de întreținere și reparații a semafoarelor și indicatoarelor luminoase cu led-uri,
în municipiul Mediaș:
73.441,66 lei
Întreținere lunară semafoare și reparații semafoare.
5. Marcaje rutiere longitudinale și transversale (albe și bicolore) :
281.253,57 lei
Străzile: Sibiului, Cloșca, Horea, P-ța Andrei Șaguna, Aurel Vlaicu, Brateiului, Șt. O. Iosif,
Mihai Viteazul, 1 Decembrie, Acad. I. Moraru, Nucului, Govora, Titus Andronic, Șt. L. Roth,
Unirii, Constantin Brâncoveanu, Herman Oberth, Mihai Eminescu, Pompierilor, Brateiului,
Baznei, Nicolae Titulescu, Gării, Avram Iancu, Păcii, Axente Sever, Horea, Stadionului,
Carpați, Calafat, Blajului, Sebeșului, Titu Maiorescu, Drum Ighiș, Valea Păucii.
Suprafață executată: 10.276 mp.
7. Contract mentenanță străzi Ighișul Nou:

347.443,54 lei

PARTEA IV
69.02. Servicii și dezvoltare publică
Cap. 70.02.06
Iluminat public – total:
1.724.850,71 lei
Consum energie electrică iluminat public, ceasuri, semafoare (1.920,10 MW)
1.206.936,43 lei
Întreţinere, menținere iluminat stradal
(becuri-524 buc; bobine-486 buc; ignitere-476 buc; contactor aprindere–6 buc;
programator aprindere/stingere–3 buc; comutator comandă-2 buc)
381.964,25 lei
Iluminat ornamental festiv (2018-2019), total:
135.950,03 lei
Pe raza municipiului Mediaş precum şi în satul aparţinător Ighișu Nou s-a amplasat iluminatul
festiv pe străzile Sibiului, Vidraru, Blajului, Calafat, Milcov, Sebeș, Iacob Pisso, Sticlei,
Herman Oberth, Moşnei, Avram Iancu, Stejarului, Păcii, Metanului, Unirii, Pompierilor, M.
Eminescu, P-ţa Corneliu Coposu, P-ţa Regele Ferdinand, Petofi Sandor, Honterus, Carpaţi,
Constantin Brâncoveanu, Ac. I. Moraru, Baznei, Nucului, Govora, 1 Decembrie, Clujului,
Greweln, Stadionului, Mihai Viteazu, După Zid, Şt. O. Iosif, Cloşca, Horea, Aurel Vlaicu,
Brateiului şi Şt. L. Roth: 205 ghirlande luminoase, 352 figurine diferite tip fulg, steluţe,
clopoţei, cometă, 152 figurine val, 138 plase luminoase, 9 panouri festive cu motive specifice,
cu însemnele anului nou şi urări tradiţionale şi 3 figurine tridimensionale (reni). De asemenea
s-au împodobit 8 brazi în P-ţa Regele Ferdinand, P-ţa Corneliu Coposu, str. Mihai Viteazu,
Stejarului, în cartierul Vitrometan şi satul aparţinător Ighişul Nou.
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Cap. 74.02.05.01 – SALUBRITATE – total:
15.603.542,19 lei
Deșeuri menajere populație:
12.174,00 t
Deşeuri biodegradabile:
1.448,00 t
Deșeuri voluminoase:
353,00 t
Deșeuri stradale:
698,00 t
Deșeuri reciclabile:
1.225,00 t
Deșeuri similare celor menajere:
5.598,61 t
Salubrizat străzi și trotuare
- măturat străzi și trotuare manual:
56.282.492,73 mp
- măturat străzi mecanizat:
83.763.948,70 mp
- întreținere străzi și trotuare:
178.115.308,62 mp
- curățat rigole:
1.074.447,27 mp
- stropit carosabil:
2.247.474,00 mp
Deszăpeziri
- sare:
128,0 t
- nisip:
93,0 mc

STADIUL DE ÎNDEPLINIRE A HOTĂRÂRILOR ADOPTATE ÎN ANUL 2019
1. Sa aprobat modificarea și completarea HCL nr. 215/2017 privind aprobarea Studiului
de oportunitate, proiectul Contractului de delegare a gestiunii, caietul de sarcini și
Regulamentul serviciului de transport public local de persoane, cu HCL nr.
2/22.01.2019 . S-a pus în aplicare.
2. S-a aprobat actualizarea Devizului General rezultat în urma procedurilor de achiziții de
lucrări/servicii și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții
,,Modernizare anvelopă clădire” Grădinița Bucuria Copiilor municipiul Mediaș, cu
HCL nr. 20/22.01.2019. S-a pus în aplicare.
3. S-a aprobat proiectul la faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiții: ,,Reabilitare străzi municipiul Mediaș – Zona cartier Aurel
Vlaicu – etapa I str. Prot. I. Moldovan, Petru Maior, Trandafirilor, Octavian Fodor, Vlad
Țepeș, M.D. Roman, Intrarea Aviației, A. Vlaicu – parțial”, cu HCL nr. 46/25.02.2019.
S-au modificat indicatorii prin HCL.
4. S-a aprobat proiectul la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiții, ,,Teren de tenis Liceul Tehnologic Școala Națională de Gaz”
Mediaș, cu HCL nr. 47/25.02.2019. Se va pune în aplicare în programul multianual de
investiții.
5. S-a aprobat proiectul la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiții ,,Amenajare zone de protecție la trotuare în municipiul Mediaș –
etapa II”, cu HCL nr. 48/25.02.2019. S-a pus în aplicare. S-a finalizat lucrarea.
6. S-a aprobat proiectul la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiții ,,Amenajare zone de protecție strada Carpați și Ac. I. Moraru”,
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cu HCL nr. 49/25.02.2019. S-a demarat procedura de achiziție publică pentru execuție,
s-a încheiat contractul de lucrări și a început lucrarea.
7. S-a aprobat bugetul local, a listei obiectivelor de investiții și a programului de
investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019, cu HCL nr.
93/16.04.2019. S-a pus în aplicare.
8. S-a aprobat proiectul ,,Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport
public electric” cod SMIS 121050 și a cheltuielilor legate de proiect, cu HCL nr.
98/16.04.2019. S-a pus în aplicare.
9. S-a aprobat modificarea Anexei 6.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului
public de transport cu nr. 1810/01.02.2019, cu HCL nr. 126/23.04.2019. S-a pus în
aplicare.
10. S-a aprobat însușirea unui Acord – cadru de parteneriat între UAT – Municipiul Mediaș
și Administrația Națională Apele Române – Administrația Bazinală Apă Mureș, în
scopul implementării proiectului de interes public local finanțat prin POR 2014 – 2020,
”Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric” cod
SMIS 121050, cu HCL nr. 136/23.04.2019. S-a pus în aplicare.
11. S-a aprobat rectificarea prin suplimentarea bugetului local, a listei obiectivelor de
investiții și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe
anul 2019, cu HCL nr. 148/13.05.2019. S-a pus în aplicare.
12. S-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
”Echipare tehnico-edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaș”, cu HCL nr.
156/13.05.2019. S-a pus în aplicare.
13. S-a aprobat rectificarea prin suplimentarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al
Municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii finanțate din venituri proprii
și subvenții, precum și modificarea listei obiectivelor de investiții și programul de
investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019, cu HCL nr.
210/ 31.07.2019. S-a pus în aplicare.
14. S-a aprobat proiectul la faza de Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții ”Instalație termică, inclusiv centrală termică Corp B,
Școala Gimnazială H. Oberth Mediaș”, cu HCL nr. 225/31.07.2019. Lucrările sunt
finalizate. S-a întocmit Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
15. S-a aprobat actualizarea Devizului General rezultat în urma procedurilor de achiziții de
lucrări/servicii și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții:
”Reabilitare străzi Municipiul Mediaș – zona cartier Aurel Vlaicu, Rețele de alimentare
cu apă și canalizare pluvială – Faza I”, cu HCL nr. 226/31.07.2019. S-a pus în aplicare.
16. S-a actualizat indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții
”Amenajare drum zonă industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu
etapa I, municipiul Mediaș”, cu HCL nr. 227/31.07.2019. S-a pus în aplicare.
17. S-a aprobat proiectul ”Resurse Integrate pentru o Dezvoltare Locală Sustenabilă”, cod
SIPOCA 660/cod Mysmis 129622 și asigurarea resurselor financiare necesare
implementării proiectului, cu HCL nr. 228/31.07.2019. S-a pus în aplicare.
18. S-a aprobat rectificarea prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al
Municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii finanțate din venituri proprii
și subvenții, precum și modificarea programului de investiții publice pe grupe de
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investiții și surse de finanțare și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2019, cu HCL
nr. 234/ 29.08.2019. S-a pus în aplicare.
19. S-a aprobat rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului
Mediaș pe anul 2019, cu HCL nr. 250/26.09.2019. S-a pus în aplicare.
20. S-a aprobat proiectul la faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiții ”Reabilitare și eficientizare energetică corp clădire școală și sală
de sport – Liceul Tehnologic Școala Națională de Gaz”, cu HCL nr. 272/26.09.2019. Sa pus în aplicare. Urmează a se demara procedura de achiziție publică pentru proiectare
si execuție..
21. S-a aprobat proiectul la faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiții ”Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Mediensis”, cu HCL nr.
273/26.09.2019. S-a pus în aplicare. Urmează a se demara procedura de achiziție publică
pentru proiectare si execuție.
22. S-a aprobat proiectul la faza PT și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul
de investiții ”Extindere rețele de iluminat public în Municipiul Mediaș str. Sovata, str.
Lele Ană și în Ighișu Nou – segment cuprins între str. Școlii și str. Mică”, Mediaș, cu
HCL nr. 274/26.09.2019. Lucrare în derulare.
23. S-a aprobat modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului
de salubrizare , prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma
actualizată iulie 2015, cu HCL nr. 276/26.09.2019. S-a pus în aplicare.
24. S-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții,
”Reabilitare străzi Municipiul Mediaș – zona Cartier Aurel Vlaicu – etapa I, str. Prot. I.
Moldovan, Petru Maior, Trandafirilor, Octavian Fodor, Vlad Țepeș, M.D. Roman,
Intrarea Aviației, A. Vlaicu – parțial”, cu HCL nr. 302/18.10.2019. S-a demarat
procedura de achiziție publică pentru contractul de lucrări.
25. S-a aprobat rectificarea prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și cheltuieli a
Municipiului Mediaș și rectificarea bugetelor unor instituții și servicii finanțate din
venituri proprii și subvenții, precum și modificarea listei obiectivelor de investiții și
programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019,
cu HCL nr. 310/28.10.2019. S-a pus în aplicare.
26. S-a aprobat rectificarea prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al
Municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii finanțate din venituri proprii
și subvenții, precum și modificarea listei obiectivelor de investiții și programul de
investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019, cu HCL nr.
314/25.11.2019.
S-a pus în aplicare.
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DIRECȚIA ARHITECT ȘEF

- Compartimentul Urbanism
- Serviciul Autorizări și Disciplina în Construcții
NR.
CRT.

TERMEN

TOTAL AN

Autorizații de Construire/termen
mediu de emitere
Autorizații de Demolare

permanent

194/12

permanent

23

Certificate de Urbanism/termen
mediu de emitere
Somații regularizări

permanent

554/10

permanent

58

Regularizări/ recepții lucrări

permanent

73

Adeverințe notare CF

permanent

196

Prelungiri AC

permanent

17

Prelungiri CU

permanent

69

Adrese

permanent

120

Avizări PUD,PUZ

permanent

3

Aprobări PUD, PUZ

permanent

19

Raport / regulament

Permanent

0

Verificări/raport verificări

permanent

84

Proces verbal de contravenție/
rapoarte pentru sesizări infracțiuni
15 Situații statistică
16 Actualizare SITE

permanent

6

permanent

18

permanent

12

17 Situație Inspecția de stat în construcții
18 Situație timbru arhitectura
19 Situația privind stadiul lucrărilor

permanent

12

permanent

12

permanent

4

permanent

28

permanent

15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

OBIECTIV

publice și a construcțiilor
20 Adeverințe monument și schimbare
categorie de folosință
21 Adrese sit arheologic
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DIRECȚIA PATRIMONIU

Direcţia Patrimoniu, prin cele două servicii, Serviciul Patrimoniu şi Serviciul Cadastru
Topometrie, Administrare Terenuri Agricole și Forestiere, a asigurat evidența şi administrarea
bunurilor proprietatea Municipiului Mediaş, valorificând prin vânzare, concesionare, închiriere,
transmitere în folosință sau administrare, aceste bunuri. S-a asigurat, totodată, conservarea
fondului locativ şi a clădirilor aparţinând domeniului public sau privat, prin executarea unor
lucrări de reparații şi renovare. Prin plantarea de puieţi de către Serviciul Cadastru Topometrie,
Administrare Terenuri Agricole si Forestiere s-a urmărit întreţinerea şi conservarea fondului
forestier existent.
A. Serviciul Patrimoniu, având ca principale atribuţii evidenţa şi administrarea
patrimoniului Municipiului Mediaş, a desfăşurat următoarele activităţi:
I. Închiriere, concesionare și vânzare terenuri aparţinând domeniului privat şi
închiriere şi concesionare domeniul public
- În vederea desfăşurării unor activităţi comerciale stradale, au fost încheiate 25 de
contracte de închiriere cu societăţi comerciale, întreprinderi individuale sau persoane
fizice autorizate pentru terenurile aferente chioşcurilor şi 29 contracte pentru ocuparea
temporară a domeniul public
- S-au încheiat contracte de închiriere cu societăţi comerciale pentru terenurile cuprinse
pe domeniul public în scopul amenajării de terase estivale pentru 20 locaţii,
preponderent în zona centrală, astfel încât turiştii să poată admira construcţiile cu
valoare arhitecturală din zona istorică a cetăţii
- În urma desfăşurării licitaţiei publice, a fost închiriat spațiul situat în municipiul Mediaş
str. G. Enescu nr. 10 ap. 1, în vederea desfășurării de activitate cu profil – nealimentar
cu cote părți comune de 27,97% din teren clădit și neclădit în suprafață de 209 mp – SC
DIALEX-DAX SRL
- În urma desfăşurării licitaţiei publice a fost concesionat prin licitaţie publică terenul
situat în municipiul Mediaş P-ța G. Enescu fn în vederea amenajării unei piețe
circulabile pietonale în suprafaţă de 450 mp
- S-a transmis dreptul de concesiune înscris în contractul de concesiune nr. 2/1999, asupra
unei suprafeţe de teren în urma înstrăinării construcţiei garaj situat pe str. Piscului nr.12,
în suprafaţă de 20 mp
- S-a transmis dreptul de concesiune înscris în contractul de concesiune nr. 5/1998, asupra
unei suprafeţe de teren în urma înstrăinării construcţiei garaj situat pe str. Piscului nr.12,
în suprafaţă de 20mp
- S-a transmis dreptul de concesiune înscris în contractul de concesiune nr. 5/2001, asupra
unei suprafeţe de teren în urma înstrăinării construcţiei garaj situat pe str. Piscului nr.12,
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-

în suprafaţă de 20mpS-au încheiat, în cursul anului 2019, 49 acte adiționale pentru
terenuri aferente chioșcurilor comerciale, panourilor publicitare, stâlpi și
echipamentelor de telecomunicații, precum și 23 contracte de închiriere terenuri
aferente teraselor de alimentație publică, cu societăți comerciale și persoane fizice
autorizate
S-au eliberat 184 de adeverințe de nomenclatură stradală și s-a inițiat documentația
pentru două denumiri de străzi (str. Aviatorilor și str. Emil Mureșan)

II. Închirierea terenurilor aferente garajelor provizorii
Pe întreaga perioadă a anului 2019 s-au prelungit 1136 de contracte de închiriere
administrate de către Direcţia Patrimoniu aferente copertinelor și garajelor auto.
S-au organizat 14 ședințe de licitație publică încheindu-se 666 contracte de închiriere
parcări la domiciliu.
III. Reconstituirea dreptului de proprietate conform art.36 Legea nr.18/1991
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
S-au analizat şi promovat către Instituţia Prefectului Judeţul Sibiu, un număr de 37 cereri
ale cetățenilor îndreptățiți a li se reconstitui dreptul de proprietate conf.art.36 din Legea 18/1991
republicată
IV. Administrare locuințe ANL:
Au fost repartizate tinerilor înscrişi pe lista de priorităţi 20 locuinţe (4 apartamente cu 2
camere, 2 apartamente cu 3 camere şi 14 garsoniere) din locuinţele rămase vacante, ca urmare
a renunţării unor chiriaşi la spaţiile situate în blocurile de pe str.Sinaia şi str.Predeal. Totodată,
în urma vacantării locuinţelor, a fost soluţionată o cerere de schimbare a locuinţei.
În cursul anului 2019 au fost prelungite un număr de 123 de contracte de închiriere de
către Direcția Patrimoniu, aferente locuințelor pentru tineri construite prin Agenția Natională
pentru Locuințe.
În cursul anului 2019 au fost soluționate un numar de 667 de cereri, sesizări și petiții.
V. Repartizări locuinţe de serviciu și sociale:
- unui număr de 4 locuințe, din fondul de locuințe preluate de la SC Gospodăria
Comunală SA , în cursul anului 2019 , le-a fost schimbată destinația în:
-3 locuințe de serviciu care au fost repartizate angajaților din unitățile subordonate
Primăriei Mediaș.
- 1 locuință socială care a fost dată în administrare Direcției de Asistență Socială
Mediaș.
VI. Administrare fond locuinţe
Din fondul de locuinţe preluate de la SC Gospodăria Comunală S.A. prin
H.C.L.nr.6/2010, în momentul de faţă Direcţia Patrimoniu administrează un număr de 182 de
locuinţe, pentru care sunt încheiate contracte de închiriere.
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In cursul anului 2019 au fost prelungite un numar de 156 de contracte de închiriere de
către Directia Patrimoniu, aferente locuințelor preluate de la SC Gospodăria Comunală SA prin
HCL.6/2010, la solicitarea cetățenilor.
În cursul anului 2019 au fost soluționate un număr de 393 de cereri, sesizări și petiții.
VII. Administrare spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
- în vederea conservării și administrării spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
aflate în patrimoniul municipiului Mediaş au fost desfăşurate următoarele activităţi :
1. Închiriere directă:
– spațiul din cadrul imobilului din Mediaș P-ța R. Ferdinand I nr.1 ap.3 – pentru sediu
de partid, Partidul PRO România – Filiala Mediaș
2. Închiriere prin licitație publică:
– str. Greweln nr.1 – „Hanul Căprioarei” – SC DOBEMAR SRL Șeica Mică
3. Darea în administrare:
- imobilul din Mediaș str. Gravorilor nr.2 – „Complex de servicii de integrare socioprofesională a persoanelor vulnerabile”, Direcția de Asistență Socială Mediaș
4. Darea în folosință gratuită:
- spațiul din cadrul imobilului din Mediaș P-ța R. Ferdinand I nr.1 ap.3 – pentru sediul
Asociației Pensionarilor 2007 Mediaș
- imobilul situat în Mediaș str. Hermann Oberth nr.23 – Muzeul Național al Aviației
Bucureșți.
- S-a urmărit în anul 2019, derularea unui număr de 108 de contracte încheiate pentru
spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă, care fac obiectul contractelor de închiriere,
comodat sau administrare.
- S-au încheiat, în anul 2019, 21 acte adiționale pentru spații cu altă destinație cu titularii
de contracte de închiriere, comodat și administrare, precum și 11 acte adiționale pentru
bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Mediaș, cu societăți operatori locali.
- S-au promovat în anul 2019, către Consiliul Local al municipiului Mediaș, 8 rapoarte,
și s-au adoptat 8 Hotărâri ale Consiliului Local Mediaș, privind administrarea spațiilor
cu altă destinație decât cea de locuință.
- S-au promovat în anul 2019, către Consiliul Local al municipiului Mediaș, 5 rapoarte,
și s-au adoptat 5 Hotărâri ale Consiliului Local Mediaș, privind oportunitatea
achiziționării unor imobile.
VIII. Vânzări, schimburi imobile
Au fost valorificate prin vânzare prin licitaţie publică:
- Imobilul situat pe str. Johannes Honterus nr.35 ap.4 (imobil + teren aferent)
- Terenuri intravilane situate pe Aleea C. Dimitrie Moraru -suprafață totală 40.320 mp
- Teren aferent construcției situat pe str. I. Gh. Duca nr.32 – suprafața 10% din 586 mp
- Teren aferent construcției situat pe str. Plopului nr.24A – suprafața 408 mp
- Teren aferent construcției situat pe str. Plopului nr.24B – suprafața 408 mp
- Teren aferent construcției situat pe str. Aurel Vlaicu nr.33 – suprafața 5.950 mp
- Teren aferent construcției situat pe str. Aurel Vlaicu nr.33 – suprafața 7.200 mp
Teren aferent construcției situat pe str. Aurel Vlaicu nr.33 – suprafața 1.250 mp
119

IX. Evidenţă patrimoniu
În vederea vânzării locuinţelor ANL au fost întabulate și dezmembrate pe apartamente,
locuinţele situate pe str.Predeal.
S-a procedat la modificarea şi completarea inventarului domeniului public şi privat al
municipiului Mediaş ca urmare a investiţiilor realizate de către Primăria Mediaş, SC ECO-SAL
SA, SC MEDITUR SA, SC PIAŢA PRIM-COM SA și SC APA TÂRNAVEI MARI, fiind
promovate către Consiliul Local al municipiului Mediaș, 51 de rapoarte, și s-au adoptat 51
Hotărâri ale Consiliului Local Mediaș, precum și modificarea în mod corespunzător a
contractelor de concesiune încheiate cu aceste societăți, prin încheierea actelor adiționale
aferente.
De asemenea, s-au înaintat Direcției Economice note interne, în vederea înregistrării în
evidențele contabile a bunurilor finalizate și incluse în domeniul public și privat al municipiului
Mediaș, conform hotărârilor Consiliului Local Mediaș.
S-au făcut demersuri către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării Și Administrației
și către Ministerul Educației Și Cercetării, s-au întocmit şi obținut avize, s-a înaintat
documentația tehnică privind atestarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al
municipiului Mediaș, pentru bunurile cuprinse în proiectul „Modernizarea, reabilitarea și
extinderea traseelor de transport public electric”, pentru accesare fonduri europene în cadrul
Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3: „Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon”.

X. Proiecte propuse pentru obţinerea de fonduri de la bugetul de stat sau de la
Uniunea Europeană
S-au făcut demersuri către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării Și Administrației
şi către Compania Naţională de Investiţii S.A. şi s-au înaintat documentaţiile necesare includerii
în programe operaţionale şi obţinerii de fonduri pentru realizarea următoarelor obiective de
investiţii:
1. Propunere „Construire Baze sportive tip 1, în Ighișu Nou, sat aparținător Municipiul
Mediaș”
2. Propunere „Construire Baze sportive tip 2, la Școala Gimnazială nr.7, Municipiul
Mediaș”
3. Propunere „Construire sală de sport școlară, la Școala Gimnazială Mihai Eminescu,
Municipiul Mediaș”
4. Promovare „Proiect pilot - Construire bazin de înot didactic, Cartier Vitrometan, str.
Blajului nr.4A municipiul Mediaş, județul Sibiu”
5. Propunere Construcţie Cămin Cultural Ighişul Nou, proiect derulat prin Compania
Naţională de Investiţii conform Ordonanţei nr.25/2001 – privind Înființarea
Companiei Naționale de Investiții „CNI” S.A.
6. Propunere de alocare de fonduri şi de menţinere în „Programul de locuinţe pentru
tineret în regim de închiriere„ a amplasamentului situat în Mediaş str. Gh. Lazăr,
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pentru 8 blocuri P+3, cu 176 unităţi locative. S-au promovat și obținut fonduri pentru
etapa I , respectiv finanțarea a 4 blocuri cu 88 de apartamente.
7. Demersuri făcute pentru preluarea unor imobile în proprietatea municipalității
-preluare imobil situat pe str. M.Viteazu nr. 12 Cercul Militar Mediaș în domeniul
public al municipiului Mediaș – finalizat cu adoptarea HG 1028/2018.
XI. Conservarea fondului locativ prin executarea unor lucrări de reparații și
investiții la imobilele proprietatea municipiului Mediaș
1. Reparatii si întreținere la centralele termice ale blocurilor ANL str.Sinaia și str.Predeal
2. Reparații la acoperișurile blocurilor ANL str. Predeal 2 bl.9, str. Sinaia 4 bl.3, și str.
Sinaia 7 bl.4
3. Refacere instalație electrică la 4 încăperi ale imobilului situat pe str. Sondorilor nr. 16
4. Reparații construcții și instalații la imobilul situat pe str.1 Decembrie nr. 30, bl. 11, sc.
C, ap. 48
5. Lucrări de separare consum apă la imobilul situat pe str.După Zid nr. 25, bl. 3, sc .B,ap.
32
6. Montare centrală termică și articole conexe la imobilul situat pe str. Istria nr.1, ap.29
7. Reparații la imobilul situat în P-ța Regele Ferdinand I nr. 1
8. Reparații la acoperișul blocului ANL, situat pe str. Sinaia nr. 2, bl. 1, sc A + B
9. Reparații la spațiul din cadrul ap. 3 situat în P-ța Regele Ferdinand I nr. 1
10. Reparații la imobilul situat pe str. Mihail Kogălniceanu nr. 25
XII. Documentații tehnice întocmite pentru înscrierea dreptului de proprietate a
municipiului în CF/evidență/valorificarea bunurilor
1. Documentație de actualizare date și dezlipire imobil str. Aurel Vlaicu nr. 33
2. Documentație de actualizare date tehnice la imobilul situat pe str. Andrei Mureșan nr.
9
3. Documentație de actualizare date tehnice la imobilul situat pe str. Avram Iancu nr. 12
4. Raport de evaluare teren Șos. Sibiului FN
5. Raport de evaluare imobil Ighisu Nou str. Morii nr. 49
6. Documentație de actualizare date tehnice la imobilul situat pe str. Mihai Viteazu nr. 12
7. Documentație de actualizare date tehnice la imobilul situat în Ighișu Nou str. Școlii
FN
8. Documentație de primă înscriere și întabulare imobil str. Virgil Madgearu nr. 4
9. Servicii pentru efectuarea unor lucrări de înregistrare sistematică sectoare agricole
10. Raport de evaluare imobil str. Hațeg nr. 28
11. Rapoarte de evaluare imobile pentru vânzarea acestora prin L. 112/1995
12. Raport de evaluare teren intravilan str.AurelVlaicu nr.33
13. Documentație cadastrală de alipire a imobilelor (terenuri) str. Baia de Nisip FN
14. Raport de evaluare imobil str.Virgil Madgearu nr.1 subap.7
15. Documentație cadastrală de dezmembrare a ap.2 din imobilul de pe str. Turnului nr. 9
16. Documentație cadastrală de alipire a două imobile (terenuri) str.Cloșca nr. 2-4
17. Raport de evaluare imobil str. I. G. Duca nr. 32
18. Raport de evaluare imobil str. Avram Iancu nr. 7 ap. 3
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19. Documentație cadastrală de actualizare date a ap. 2 din imobilul de pe str. Turnului nr.
9
20. Raport de evaluare imobil str. Petofi Șandor nr. 16 ap. 6
21. Raport de evaluare imobil str. Johannes Honterus nr. 35 ap. 3
22. Raport de evaluare imobil str. Trandafirilor nr. 26 ap. 1 și ap. 2
23. Raport de evaluare imobil str. Andrei Mureșan nr. 9
24. Raport de evaluare a unor imobile (terenuri) cuprinse în domeniul privat al municipiului
Mediaș situate pe str. Aurel Vlaicu.nr.33
25. Documentație de actualizare date tehnice și dezmembrare a imobilului (teren) situat pe
str. Hațeg nr. 28
26. Raport de evaluare imobil str. Gheorghe Doja nr. 35 ap. 4
27. Raport de evaluare imobil str. Nicolae Iorga nr. 7 ap. 5
28. Documentație cadastrală de dezmembrare pe apartamente a imobilului situat pe str.
Ulmului nr. 41
29. Documentație de actualizare date tehnice și dezmembrare pe apartamente a imobilului
situat pe str. Ștefan cel Mare nr. 3
30. Raport de evaluare imobil P-ța Corneliu Coposu nr. 2 ap. 1
31. Documentație cadastrală de actulizare date, notare construcții anexă str. Cloșca nr. 2-4
32. Actualizare SF echipare tehnico-edilitară zona rezidențială Gh. Lazăr
33. Documentație cadastrală de actulizare date și rectificare suprafață imobil str.1
Decembrie nr. 34 (Școala gimnazială nr. 7)
34. Documentație cadastrală de actulizare date și rectificare suprafață imobil str. Mihai
Viteazu nr. 14 (Școala gimnazială Mihai Eminescu)
35. Raport de evaluare teren intravilan situat pe str. Aurel Vlaicu nr. 33
36. Documentație cadastrală de dezmembrare a imobilului (teren) situat pe str. Târnavei nr.
33
B. Activitatea Serviciului Cadastru Topometrie, Administrare Terenuri Agricole și
Forestiere
a) Închirierea terenurilor cu destinație agricolă:
- S-au încheiat 32 de contracte de închiriere pentru suprafețe cu destinație agricolă
- S-au întocmit 26 de acte adiționale la contracte de închiriere cu destinație agricolă
Închirierea suprafețelor de pajiști permanente:
- S-au încheiat 3 contracte de închiriere pentru suprafețe de pajiști permanente
- S-au încheiat 3 acte aditionale de prelungire a contractelor de închiriere pentru suprafețe
de pajiști permanente
b) Întocmirea documentațiilor topo-cadastrale în vederea reglementării situației juridice a
imobilelor:
- S-au întocmit 6 documentații topo-cadastrale, respectiv:
- Documentație cadastrală de actualizare date imobil – Radiere constructive- str. Sticlei
- Documentație cadastrală de actualizare date – Notare adresa administrativă- str. Gh
Lazăr nr. 60
- Documentație cadastrală de actualizare date- Radiere constructive Ighișu Nou – str.
Morii nr. 49
- Documentație cadastrală de recepție alipire – str. Sticlei
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- Documentație cadastrală de primă înscriere Ighișu Nou -str. Școlii fn –terenul de sport
- Documentație cadastrală de actualizare date – Înscriere geometrie și notare adresă
administrativă –str. Nisipului nr. 8
c) S-au întocmit 89 de documentații de întabulare a dreptului de proprietate al municipiului
Mediaș.
d) Identificarea și eliberarea adeverințelor privind amplasamentul în intravilan sau
extravilan al terenurilor, necesare cetățenilor la O.C.P.I., la Notar Public și Direcția
Fiscală Locală - S-au întocmit și eliberat 314 adeverințe privind amplasamentul
terenurilor
e) e) Întocmirea și eliberarea copiilor după planuri parcelare de punere în posesie conform
Legilor Fondului Funciar :
S- au întocmit 28 de copii după planuri parcelare de punere în posesie.
f) Delimitare prin țărușare drum proprietate public a municipiului Mediaș- Cartier Venus
.
g) Soluționarea cererilor/petițiilor/sesizărilor depuse de cetățeni:
S-au soluționat164 cereri, petiții, note interne
h) Urmărirea modului de administrare de către Ocolul Silvic Mediaș a fondului forestier
proprietate publică a municipiului Mediaș:
- S-au efectuat 8 controale de fond în cantoane silvice
- S-au efectuat 4 controale în parchetele de exploatare a materialului lemnos
- S-au verificat deconturile lunare întocmite de către Ocolul Silvic Mediaș
- S-a urmărit executarea lucrărilor de întreținere în plantațiile tinere pe 15,3 ha.
- Participare la 3 licitații vânzare material lemnos.
- S-a întocmit 1 documentație de scoatere din fond forestier (sens giratoriu ).
Urmărirea respectării clauzelor contractuale și a legislației silvice de către administratorul
fondului forestier - proprietate publică a mun. Mediaș.
i)

Atribuirea unor suprafețe de teren pentru construirea unei locuințe proprietate
personală tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani , în baza Legii 15/2003:
S-au atribuit 5 loturi de teren pe strada Daniel Thellmann, cartier rezidențial Bucegi.

Valorificarea de către Direcţia Patrimoniu a bunurilor aflate în domeniul privat sau public
al Municipiului Mediaş, prin închiriere, concesiune sau vânzare, după caz, a atras venituri la
bugetul local în anul 2019 în sumă de 6.232.136 lei.
Ca urmare a proiectelor de hotărâri promovate de către Direcţia Patrimoniu, Consiliul Local
Mediaş a adoptat 157 de hotărâri.

Hotărâri 2019 Direcția Patrimoniu
Nr
crt

Nr.
Hot.

1
3

Data

Denumirea hotărârii

Mod îndeplinire

22.01.
2019

privind valorificarea prin licitație publică a unor imobile situate în realizat
Mediaș str. Aurel Vlaicu f.n. aflate în domeniul privat al
Municipiului Mediaș.
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2

6

22.01.
2019

3

7

22.01.
2019

4

8

22.01.
2019

5

31

25.02.
2019

privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere şi stabilirea
cuantumului chiriilor pentru locuințele ANL situate în Mediaş str.
Predeal bl. 8 sc. B ap. 26 str. Predeal bl.9 sc. A ap. 5 și str. Sinaia
nr. 9 bl. 5 sc. B ap. 14.
privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele de
serviciu situate în Mediaş str. După Zid nr. 25 bl. 3 sc. B ap. 32 str.
Turnului nr. 1 ap. 1 şi str. Păstorilor de jos nr. 30
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren în
vederea construirii de locuinţe proprietate personală tinerilor cu
vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani în municipiul Mediaș cartier
rezidențial Bucegi-str. Daniel Thellmann și str. Barajului f.n.
privind neexercitarea dreptului de preemţiune la înstrăinarea unui
cabinet medical situat în Mediaş str. Cloșca nr. 2

6

32

25.02.
2019

aprobarea documentațiilor de dezlipire a unui imobil situat în realizat
municipiul Mediaș str. Daniel Thellmann.

7

33

25.02.
2019

aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil situat în Ighișu
Nou str. Școlii nr.57.

8

34

25.02.
2019

9

35

25.02.
2019

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren în realizat
vederea construirii de locuinţe proprietate personală tinerilor cu
vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani în baza Legii nr.15/2003.
privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de realizat
administrare
nr.5253/11.05.2015-7642/29.05.2015
privind
bunurile mobile echipamente de precolectare a deșeurilor.

10

36

25.02.
2019

privind prelungirea duratei unui contract de închiriere şi stabilirea realizat
cuantumului chiriei pentru locuința ANL situată în Mediaş str.
Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap. 20.

11

37

25.02.
2019

12

38

25.02.
2019

privind actualizarea chiriei cu rata inflației pe anul 2018- realizat
comunicată de Institutul Național de Statistică pentru locuințele
situate în Municipiul Mediaș proprietate a Statului Român aflate în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș și
construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren cu realizat
destinație agricolă.

13

55

25.02.
2019

privind aprobarea listei finală de prioritati pe anul 2019 a realizat
solicitanților care au acces la locuintele pentru tineri construite prin
Agentia Nationala pentru Locuinte in vederea inchirierii
proprietatea privată a Statului Român și aflate in administrarea

14

58

25.02.
2019

15

59

25.02.
2019

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local realizat
Mediaș nr.401/17.12.2018 privind aprobarea caietului de sarcini și
a documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică
a parcărilor la domiciliu aflate pe domeniul public al Municipiului
Mediaș.
privind subînchirierea imobilului situat în Ighișu Nou str. Școlii realizat
nr.57 aparținând domeniului public al municipiului Mediaș.

16

60

25.02.
2019

realizat

realizat

realizat

realizat

realizat

privind modificarea și completarea anexei la HCL Mediaș nr. realizat
94/2018 – privind aprobarea Regulamentului privind amenajarea
întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de domiciliu de pe
raza Municipiului Mediaș

124

privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului realizat
privat al municipiului Mediaș aprobat prin HCL nr. 157/2001 –
”privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al municipiului Mediaș” și modificarea Listei
Bunurilor de retur – anexă la ”Contractul de Delegare a Gestiunii
prin concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere
administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiul
Mediaș încheiat la data de 01.03.2011”
privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului realizat
public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 –
”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al municipiului Mediaş”- modificată și completată ca urmare
a finalizării unui obiectiv de investiție și transmiterea acestuia în
administrarea Grădiniței cu program prelungit ”Micul Prinț”

17

61

25.03.
2019

18

62

25.03.
2019

19

63

25.03.
2019

privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului realizat
public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 –
”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al municipiului Mediaş”- modificată și completată ca urmare
a finalizării unor obiective de investiții realizate la SC PIAȚA
PRIM-COM SA Mediaș

20

64

25.03.
2019

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului realizat
public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 –
”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al municipiului Mediaş”- Secțiunea I bunuri imobile și
modificarea contractului de administrare nr.47/2017 încheiat între
Municipiul Mediaș și ”Colegiul Tehnic Mediensis” Mediaș

21

65

25.03.
2019

22

66

25.03.
2019

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care realizat
aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL
nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”- ca urmare a
finalizării unor obiective de investiții și transmiterea în administrare
a bunurilor în favoarea Direcției de Administrare a Domeniului
Public Mediaș
privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului realizat
public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 –
”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al municipiului Mediaş”- Secțiunea I bunuri imobile ca
urmare a finalizării obiectivului de investiție ”Racord rețea de
iluminat public” pentru cartier rezidențial Daniel Thellmann

23

67

25.03.
2019

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului realizat
public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 –
”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al municipiului Mediaş” ca urmare a finalizării lucrărilor
executate în Ighișu Nou în cadrul obiectivului de investiție
”Management și Întreținere bazat pe Performanță Infrastructurii
Rutiere (PMMR) în Ighișu Nou Municipiul Mediaș județul Sibiu

125

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 –
”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al municipiului Mediaş”- Secțiunea I bunuri imobile ca
urmare a finalizării obiectivului de investiție ”Reabilitare clădire
anexă Școala Istvan Bathory Mediaș”
privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
privat al municipiului Mediaș ca urmare a finalizării unor obiective
de investiții realizate de Direcția de Asistență Socială Mediaș și
darea în folosință gratuită a acestora Asociației ”Sfântul Mihail
Mărturisitorul” Mediaș
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local
Mediaș nr.401/17.12.2018 privind aprobarea caietului de sarcini și
a documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică
a parcărilor la domiciliu aflate pe domeniul public al Municipiului
Mediaș
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019
întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator
al fondului forestier proprietate a Municipiului Mediaş

24

68

25.03.
2019

25

69

25.03.
2019

26

70

25.03.
2019

27

71

25.03.
2019

28

72

25.03.
2019

privind aprobarea Volumului de masă lemnoasă propus a se recolta realizat
și valorifica în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a
municipiului Mediaş a modalităților de valorificare a masei
lemnoase precum și prețurile de vânzare a acesteia

29

73

25.03.
2019

privind prelungirea termenului de închiriere pentru suprafeţele de realizat
pajişti aflate în domeniul privat al municipiului Mediaș

30

74

25.03.
2019

31

75

25.03.
2019

privind aprobarea listei finală de prioritati pe anul 2019 a realizat
solicitanților care au acces la locuintele pentru tineri construite prin
Agentia Nationala pentru Locuinte in vederea inchirierii
proprietatea privată a Statului Român și aflate in administrarea
Consiliului Local Mediaș
privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri construite prin ANL realizat
în regim de închiriere

32

76

25.03.
2019

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea realizat
cuantumului chiriilor pentru locuințele pentru tineri construite prin
Agenția Națională pentru Locuințe situate în Mediaş pe str. Predeal
nr. 2 blocul nr.6 și str. Predeal nr. 2 blocul nr.7

33

77

34

100

25.03.
2019
16.04.
2019

35

102

privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru realizat
tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local realizat
Mediaș nr. 286/2018 privind modificarea și completarea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind
însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
municipiului Mediaş”.
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care realizat
aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL
nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” ca urmare a
finalizării unor obiective de investiții și concesionarea acestora în
favoarea SC Apa Târnavei Mari SA Mediaș.

23.04.
2019

realizat

realizat

realizat

realizat

126

36

103

23.04.
2019

privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului realizat
public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 –
”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al municipiului Mediaş” – modificată și completată ca
urmare a finalizării unor obiective de investiții și transmiterea
acestora în favoarea SC Eco-Sal SA Mediaș.

37

104

23.04.
2019

privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului realizat
public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 –
”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al municipiului Mediaş” – modificată și completată

38

105

23.04.
2019

privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului realizat
privat al municipiului Mediaș aprobat prin HCL nr. 157/2001 –
”privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al municipiului Mediaș” ca urmare a finalizării
unui obiectiv de investiție realizat de Direcția Municipală de
Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș.

39

106

23.04.
2019

40

107

23.04.
2019

41

108

23.04.
2019

42

109

23.04.
2019

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
municipiului Mediaș a unor bunuri în vederea scoaterii din
funcțiune și casării acestora la solicitarea Liceului Tehnologic
”Școala Națională de Gaz” Mediaș.
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
municipiului Mediaș a unor bunuri reprezentând mijloace de
transport și componente ale sistemului tiketing scoaterea din
funcțiune și casarea acestora precum și modificarea anexei 3.2. la
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public
Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș
nr.1810/01.02.2019.
privind darea în folosinţă a imobilului situat în Mediaş Piața R.
Ferdinand I nr. 1 ap. 3 aflat în domeniul public al municipiului
Mediaş la solicitarea Asociației Pensionarilor 2007 Mediaș.
privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri construite prin ANL
în regim de închiriere.

43

110

23.04.
2019

privind prelungirea unor contracte de închiriere şi stabilirea realizat
cuantumului chiriei pentru locuințele ANL situate în Mediaş pe str.
Sinaia nr. 2 bl. 1 sc. B ap. 7 și str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap. 22.

44

111

23.04.
2019

45

112

23.04.
2019

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea realizat
chiriei pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția
Națională pentru Locuințe situate în Mediaş pe str. Sinaia nr. 2 bl.
1 și str. Sinaia nr. 5 bl. 2.
privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului realizat
Mediaş în scopul amenajării unor terase de alimentaţie publică pe
perioada estivală a anului 2019.

46

113

23.04.
2019

realizat

realizat

realizat

realizat

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe realizat
de teren în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului
f.n.

127

47

114

23.04.
2019

48

115

23.04.
2019

49

116

50

137

23.04.
2019
23.04.
2019

51

138

23.04.
2019

52

139

23.04.
2019

53

140

23.04.
2019

54

141

23.04.
2019

55

142

23.04.
2019

56

143

23.04.
2019

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru realizat
imobilele cu destinație de locuință preluate conform HCL Mediaș
nr. 6/2010 „privind ridicarea dreptului de administrare al SC
Gospodăria Comunală SA Mediaş cu privire la unităţile locative
cuprinse în domeniul privat al municipiului Mediaş precum şi
revenirea la întregul fond locativ în administrarea Consiliului Local
al municipiului Mediaş.
privind reglementarea juridică a unei parcele de teren atribuită în realizat
folosinţă gratuită în vederea construirii unei locuinţe proprietate
personală în municipiul Mediaș str. Daniel Thellmann f.n.
privind prelungirea termenului de închiriere pentru suprafeţele de
pajişti aflate în domeniul privat al municipiului Mediaș.
privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr.240/2011 privind
includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor bunuri
şi modificarea anexei nr. 2 la Contractul de concesiune a
transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr.
267/10.01.2008
privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr.277/2011 privind
includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Mediaş şi
completarea anexei nr. 2 la Contractul de concesiune a transportului
public local de persoane prin gestiune delegată nr. 267 din
10.01.2008.
privind modificarea anexei HCL nr.110/2013 privind includerea în
domeniul public al municipiului Mediaş a unor bunuri şi
completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la
Contractul de concesiune a transportului public local de persoane
prin gestiune delegată nr. 267/10.01.2008.
privind modificarea anexei HCL nr.39/2014 privind includerea în
domeniul public al municipiului Mediaş a unor bunuri şi
completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la
Contractul de concesiune a transportului public local de persoane
prin gestiune delegată nr. 267/10.01.2008.
privind modificarea anexelor nr. 1 2 și 3 la HCL nr.135/2015
privind includerea în inventarul domeniului public al Municipiului
Mediaş a unor bunuri şi completarea Listei Bunurilor de retur
cuprinse în anexa la Contractul de Concesiune a transportului
public local de persoane prin gestiune delegată nr.267/10.01.2008.

realizat
realizat

realizat

realizat

realizat

realizat

privind modificarea anexelor nr. 1 2 și 3 la HCL nr.125/2016 realizat
privind includerea în Inventarul domeniului public al municipiului
Mediaş a unor bunuri şi completarea Listei Bunurilor de retur
cuprinse în anexa nr. 2 (actualizată) la Contractul de concesiune a
transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr.
267/10.01.2008.
privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr.283/2016 privind realizat
includerea în inventarul domeniului public al municipiului Mediaş
a unor bunuri şi completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în
anexa la Contractul de concesiune a transportului public local de
persoane prin gestiune delegată nr. 267/10.01.2008.

128

57

144

23.04.
2019

privind modificarea anexei la HCL nr.46/2017 privind includerea realizat
în inventarul domeniului public al Municipiului Mediaş a unor
bunuri şi completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la
Contractul de concesiune a transportului public local de persoane
prin gestiune delegată nr.267/10.01.2008.

58

145

23.04.
2019

59

146

23.04.
2019

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr. realizat
209/2018 – ”privind trecerea din domeniul public în domeniul
privat al municipiului Mediaș a unor bunuri reprezentând mijloace
de transport și componente ale sistemului tiketing scoaterea din
funcțiune și casarea acestora precum și modificarea Contractului de
concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune
delegată nr.267/10.01.2008”.
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr. realizat
286/2018 – ”privind modificarea și completarea inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș
însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”.

60

147

23.04.
2019

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr. realizat
292/2018 – ”privind modificarea și completarea inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș
însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”.

61

159

27.05.
2019

62

160

27.05.
2019

63

161

27.05.
2019

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea realizat
cuantumului chiriilor pentru locuințele pentru tineri construite prin
Agenția Națională pentru Locuințe situate în Mediaş pe str. Predeal
nr. 2 blocul 11.
privind prelungirea unui contract de închiriere şi stabilirea realizat
cuantumului chiriei pentru locuința ANL situată în Mediaş pe str.
Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. A ap. 2.
privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri construite prin ANL realizat
în regim de închiriere.

64

162

27.05.
2019

privind ridicarea dreptului de administrare Clubului Sportiv realizat
Municipal Mediaș asupra unei locuințe de serviciu cuprinsă în
domeniul public al municipiului Mediaș și repartizarea acesteia.

65

163

27.05.
2019

privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 309/2004 realizat
modificat și completat prin acte adiționale încheiat între Municipiul
Mediaș și PATRIA BANK SA pentru spațiul din cadrul
apartamentului nr. 1 situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 2.

66

164

27.05.
2019

privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului realizat
privat al municipiului Mediaș aprobat prin HCL nr. 157/2001 –
”privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al municipiului Mediaș” și completarea Listei
Bunurilor de retur – anexă la ”Contractul de Delegare a Gestiunii
prin concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere
administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiul
Mediaș încheiat la data de 01.03.2011”.

129

privind completarea și modificarea inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL
nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” ca urmare a
finalizării unui obiectiv de investiție și concesionarea bunurilor în
favoarea SC Meditur SA Mediaș.
privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 –
”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al municipiului Mediaş” cu modificările și completările
ulterioare a unui obiectiv de investiție și transmiterea bunurilor în
administrarea Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu”.
privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului
Mediaș a unor imobile-terenuri situate în intravilanul Municipiului
Mediaș.
privind stabilirea unor măsuri tehnico-administrative pentru
gestionarea pământului și a altor minerale rezultate din
excavări/decopertări generate pe raza municipiului Mediaș.
privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 –
”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al municipiului Mediaş” cu modificările și completările
ulterioare a unui obiectiv de investiție și transmiterea bunurilor în
administrarea Școlii Gimnaziale nr. 7 Mediaș.
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL
nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” ca urmare a
finalizării obiectivelor de investiții realizate asupra unor străzi din
Municipiul Mediaș
privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 –
”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al municipiului Mediaş” modificată și completată prin HCL
Mediaș nr. 446/2018 în sensul rectificării unor elemente de
identificare pentru unele bunuri imobile.
privind modificarea anexei 3.2. la Contractul de Delegare a
Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate
în Municipiul Mediaș nr.1810/01.02.2019.

67

165

27.05.
2019

realizat

68

166

27.05.
2019

69

167

27.05.
2019

70

168

27.05.
2019

71

191

24.06.
2019

72

192

24.06.
2019

73

193

24.06.
2019

74

194

24.06.
2019

75

195

24.06.
2019

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe realizat
de teren în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului
f.n.

76

196

24.06.
2019

77

197

24.06.
2019

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea realizat
chiriei pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru
Locuințe situate în Mediaş pe str. Sinaia nr. 4 bl. 3 str. Sinaia nr. 7
bl. 4 și str. Sinaia nr. 9 bl. 5
privind revocarea dreptului de administrare al Direcției de Asistență realizat
Socială Mediaș asupra locuinței sociale situată în Mediaș Piața
Regele Ferdinand I nr. 17 ap. 7 și schimbarea destinației acesteia
din „locuință socială” în „spațiu cu altă destinație decât cea de
locuință”.

realizat

realizat

realizat

realizat

realizat

realizat

realizat

130

privind completarea ”Contractului de Delegare a Gestiunii realizat
Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr.1/01.04.2009 –
364/27.04.2009 forma actualizată 2015” încheiat cu SC ECO-SAL
SA Mediaș.
privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea unui realizat
imobil situat administrativ în Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr.21.

78

198

24.06.
2019

79

199

24.06.
2019

80

209

24.06.
2019

81

214

31.07.
2019

82

215

31.07.
2019

privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului realizat
Mediaş în scopul amenajării unor terase de alimentaţie publică pe
perioada estivală a anului 2019

83

216

31.07.
2019

84

217

31.07.
2019

privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile realizat
reprezentând terenuri aferente Stadionului Municipal ”Gaz Metan”
Mediaș.
privind încheierea de contracte de închiriere prin atribuire directă realizat
pentru suprafețele de pajiști disponibile

85

218

31.07.
2019

86

219

31.07.
2019

87

236

29.08.
2019

88

237

29.08.
2019

89

238

29.08.
2019

90

247

91

251

29.08.
2019
26.09.
2019

92

254

26.09.
2019

privind aprobarea încheierii convenției de constituire a dreptului de realizat
uzufruct temporar în favoarea municipiului Mediaș asupra
imobilului (Casa Memorială Hermann Oberth) situat în municipiul
Mediaș str. Hermann Oberth nr.23.
privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri construite prin ANL realizat
în regim de închiriere

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren în
vederea construirii de locuinţe proprietate personală tinerilor cu
vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani în municipiul Mediaș cartier
rezidențial Bucegi-str. Daniel Thellmann și str. Barajului f.n.
privind reglementarea juridică a imobilului identificat în CF Mediaș
nr. 103669 sub nr. topografic 4806/1/4/2 teren în suprafață de 685
mp.
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea
cuantumului chiriilor pentru locuințele construite prin Agenția
Națională pentru Locuințe situate în Mediaş pe str. Sinaia nr. 7 bl.
4 sc. B ap.14 str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap.17 și str. Sinaia nr. 9 bl.
5 sc. A ap. 3
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea
cuantumului chiriilor pentru locuințele construite prin Agenția
Națională pentru Locuințe situate în Mediaş pe str. Predeal nr. 2
blocul 10
privind exprimarea acordului Municipiului Mediaș pentru
montarea unei plăci comemorative pe fațada imobilului situat în
Mediaș Piața R. Ferdinand I nr. 1 precum și a unor panouri pe
pereții intrării boltice a aceluiași imobil
privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile
reprezentând terenuri aferente Spitalului Municipal Mediaș
privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii prin
concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere
administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiul
Mediaș și închirierea prin licitație publică a imobilului situat în
Mediaș str. Greweln nr. 1 – „Hanul Căprioarei”
privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL
în regim de închiriere.

realizat

realizat

realizat

realizat

realizat

realizat
realizat

realizat

131

93

255

26.09.
2019

94

256

26.09.
2019

95

257

26.09.
2019

96

258

26.09.
2019

97

259

26.09.
2019

privind prelungirea unui contract de închiriere şi stabilirea
cuantumului chiriei pentru locuința ANL situată în Mediaş str.
Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap.12.
privind modificarea și completarea Listei Bunurilor de retur anexa
care face parte integrantă a ”Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr.1/01.04.2009–
364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015”
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
municipiului Mediaș a unor bunuri în vederea scoaterii din
funcțiune și casării acestora precum și modificarea ”Contractului de
Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire
directă nr.1/01.04.2009 – 364/27.04.2009 forma actualizată iulie
2015”
privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil
reprezentând teren situat în Municipiul Mediaș str. Aurel Vlaicu nr.
33
privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile situate în
Municipiul Mediaș str. Sticlei fn

98

260

26.09.
2019

privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile situate în realizat
Municipiul Mediaș str. Baia de Nisip fn

99

261

26.09.
2019

realizat

100

262

101

263

26.09.
2019
26.09.
2019

102

264

26.09.
2019

103

265

26.09.
2019

privind atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe de teren în
vederea construirii de locuințe proprietate personală tinerilor cu
vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani în municipiul Mediaș cartier
rezidențial Bucegi-str. Daniel Thellmann și str. Barajului f.n.
privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului
Mediaş în scopul amenajării unei terase de alimentaţie publică
privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și
oportunității achiziționării unui imobil situat administrativ în
Municipiul Mediaș
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului
Mediaș a unui teren situat în intravilanul Municipiului Mediaș sat
aparținător Ighișu Nou
privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și
oportunității achiziționării unui teren situat administrativ în
Municipiul Mediaș sat aparținător Ighișu Nou

104

266

26.09.
2019

realizat

105

267

26.09.
2019

106

268

26.09.
2019

107

269

26.09.
2019

108

286

10.10.
2019

109

288

18.10.
2019

privind acordarea dreptului de acces asupra unui teren aparținând
domeniului public al Municipiului Mediaș în scopul pozării unui
cablu de fibră optică în favoarea SC Orange România SA
privind schimbarea destinației unor imobile cuprinse în inventarul
domeniului privat al Municipiului Mediaș din „locuință” în
„locuință de serviciu” și repartizarea acestora
privind retragerea dreptului de administrare al Direcției de
Asistență Socială asupra imobilului cu locuințe sociale situat în
Mediaș str. Bucegi nr. 91
privind prelungirea contractului de comodat nr. 47/2009 încheiat
între Municipiul Mediaș și Asociația de Ajutorare a Diabeticilor și
Bolnavilor Oncologici Mediaș
privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea unui
imobil (construcție + cotă de teren aferentă) situat administrativ în
Mediaș str. Turnului nr.4 ap.2
privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a unui
teren aferent construcțiilor situat în Mediaș str. I. G. Duca nr. 32

realizat

realizat

realizat

realizat

realizat

realizat
realizat

realizat

realizat

realizat

realizat

realizat

realizat

realizat

132

110

289

18.10.
2019
18.10.
2019
18.10.
2019
18.10.
2019

111

290

112

292

113

293

114

294

18.10.
2019

115

295

18.10.
2019

116

296

18.10.
2019

117

297

118

298

18.10.
2019
18.10.
2019

119

299

18.10.
2019

120

300

18.10.
2019

121

305

18.10.
2019

122

316

25.11.
2019

123

317

25.11.
2019

124

318

25.11.
2019

125

319

25.11.
2019

126

320

25.11.
2019

privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a unui
teren,aferent construcției,situat în Mediaș str. Plopului nr. 24A
privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a unui
teren,aferent construcției,situat în Mediaș str. Plopului nr. 24B
privind închirierea prin licitație publică a unei suprafeţe de teren cu
destinația de pajiști naturale
privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea cotei
de 7/8 din imobilul situat administrativ în Mediaş Piața Regele
Ferdinand I nr. 24 subap. 7
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe
de teren în urma înstrăinării construcției-garaj situat pe str. Piscului
f.n.,domeniul privat al Municipiului Mediaș
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe
de teren în urma înstrăinării construcției situată pe str. Aurel Vlaicu
nr. 33,domeniul privat al Municipiului Mediaș
privind închirierea directă a unui spațiu,parte componentă a
apartamentului nr. 3 din cadrul imobilului situat administrativ în
Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 1 în favoarea Partidului PRO
România
privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construite prin ANL
în regim de închiriere
privind prelungirea unor contracte de închiriere şi stabilirea
cuantumului chiriei pentru locuința ANL,situată în Mediaş str.
Sinaia nr. 2 bl. 1 sc. B ap.10 str. Sinaia nr. 5 bl. 2 sc. B ap. 9 și str.
Sinaia nr. 9 bl. 5 sc. B ap.20
privind trecerea unui imobil din domeniul privat al Municipiului
Mediaș în domeniul public al Municipiului Mediaș și schimbarea
destinației acestuia din „locuință” în „locuință socială”
privind modificarea HCL nr. 258/2019 privind aprobarea
documentației de dezlipire a unui imobil reprezentând teren situat
în Municipiul Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 33
privind completarea HCL Mediaș nr. 251/2019-privind modificarea
Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului
de utilitate publică de întreținere administrare și exploatare a
piețelor agroalimentare din Municipiul Mediaș și închirierea prin
licitație publică a imobilului situat în Mediaș str. Greweln nr. 1–
„Hanul Căprioarei”
privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație
publică a unui teren în suprafață de 9.860 mp.,situat în Mediaș str.
Aurel Vlaicu fn,aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș
privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație
publică a unui teren în suprafață de 20.000 mp,situat în Mediaș str.
Aurel Vlaicu fn,aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș
privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație
publică a unui teren în suprafață de 5.192 mp.,situat în Mediaș str.
Aurel Vlaicu fn,aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș
privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a
terenului aferent construcțiilor,în suprafață de 1.250 mp,situat în
Mediaș str. Aurel Vlaicu nr.33
privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a
terenului aferent construcțiilor,în suprafață de 5.950 mp.,situat în
Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 33

realizat
realizat
realizat
realizat

realizat

realizat

realizat

realizat
realizat

realizat

realizat

realizat

realizat

realizat

realizat

realizat

realizat

133

127

321

25.11.
2019

128

322

25.11.
2019

129

323

25.11.
2019

130

324

131

325

25.11.
2019
25.11.
2019

132

326

25.11.
2019

133

327

25.11.
2019

134

328

25.11.
2019

135

329

25.11.
2019

136

330

25.11.
2019

137

331

25.11.
2019

138

333

25.11.
2019

139

344

25.11.
2019

privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a unui
terenului aferent construcțiilor,situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu nr.
33
privind închirierea prin licitație publică a unei suprafeţe de teren
situată în Mediaș str. Mihai Eminescu fn,în scopul amplasării unui
modul destinat comercializării accesoriilor de telefonie
privind prelungirea duratei Contractelor de închiriere teren,aferente
chioșcurilor comerciale și panourilor publicitare amplasate pe
domeniul public al Municipiului Mediaș
privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile,situate în
municipiul Mediaș,str. Daniel Thellmann fn
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea
cuantumului chiriilor pentru locuințele pentru tineri construite prin
Agenția Națională pentru Locuințe,situate în Mediaş pe str. Predeal
nr. 2 blocul 8 și str. Predeal nr. 2 blocul 9
privind prelungirea unor contracte de închiriere şi stabilirea
cuantumului chiriei pentru locuințele ANL,situate în Mediaş str.
Predeal nr. 2 bl. 7,ap.10,str. Sinaia nr. 9 bl. 5 sc. A ap. 9,str. Sinaia
nr. 2 bl. 1 sc. A ap. 7 și str. Predeal nr. 2 bl. 7,ap.2
privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL
în regim de închiriere

realizat

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
municipiului Mediaș a unor mijloace de transport,în vederea
scoaterii din funcțiune și casării acestora,precum și modificarea
”Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare
prin atribuire directă nr.1/01.04.2009–364/27.04.2009,forma
actualizată iulie 2015”
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
municipiului Mediaș a suprafeței de teren de 1507 mp situată în
Ighișu Nou
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a
obiectivului de investiție ”Reabilitare clădire și schimbare de
destinație în ateliere protejate” situat în strada Aleea Comandor
Dimitrie Moraru nr.17,stabilirea destinației de ”Complex de
servicii de integrare socio-profesională a persoanelor vulnerabile”
și modificarea contractului de administrare nr. 77/2013 încheiat cu
Direcția de Asistență Socială Mediaș
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a
investiției ”Construire imobil de locuințe colective pentru persoane
vulnerabile
P+E+M,Amenajări
Exterioare
și
Împrejmuire”,stabilirea destinației de ”Complex de servicii de
integrare socio-profesională a persoanelor vulnerabile” și darea în
administrare la Direcția de Asistență Socială Mediaș a acestui
imobil
privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului
Mediaș cu privire la oportunitatea achiziționării de către municipiul
Mediaș a imobilului situat în Mediaș str. Unirii–Autogara

realizat

privind atribuirea denumirii de strada ”Emil Mureșan”

realizat

realizat

realizat

realizat
realizat

realizat

realizat

realizat

realizat

realizat

realizat

134

140

350

25.11.
2019

141

353

10.12.
2019

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al realizat
municipiului Mediaș a unor bunuri de natură rețele de apă și
canalizare,în vederea scoaterii din funcțiune și casării
acestora,includerea unor bunuri în domeniul public al municipiului
Mediaș,precum și modificarea Listei Bunurilor de retur din anexa
care face parte integrantă a Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și canalizare nr.
16621/2007
privind prelungirea contractului de concesiune nr. 13/15.12.2004 realizat
modificat prin act adițional nr. 1/2010

142

354

10.12.
2019

privind aprobarea achiziționării unui imobil (construcție și teren)
situat în Mediaș str. Virgil Madgearu fn

143

363

18.12.
2019

privind aprobarea achiziţionării imobilului situat în Mediaş realizat
str.Unirii-Autogară

144

364

18.12.
2019

145

365

18.12.
2019

privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a realizat
unor terenuri situate în intravilanul municipiului Mediaș,aferente
străzilor Baia de Nisip și Nisipului
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a realizat
unor obiective de investiții finalizate și modificarea contractelor de
administrare nr. 10389/2005 și nr. 56/2008,încheiate cu Spitalul
Municipal Mediaș

146

366

18.12.
2019

147

367

18.12.
2019

148

368

18.12.
2019

149

369

150

370

18.12.
2019
18.12.
2019

151

371

18.12.
2019

152

372

18.12.
2019

153

373

18.12.
2019

privind schimbarea destinației unui imobil cuprins în inventarul realizat
domeniului privat al municipiului Mediaș din „locuință” în
„locuință de serviciu” și repartizarea acestuia
privind aprobarea documentației de subapartamentare a realizat
imobilului,situat în municipiul Mediaș,strada Turnului nr. 9

154

374

18.12.
2019

privind aprobarea documentației de apartamentare
imobilului,situat în municipiul Mediaș,strada Ulmului nr. 41

privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a
unor obiective de investiții finalizate și completarea anexei nr. 3.2
care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii
Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în
municipiul Mediaș nr.1810/01.02.2019
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a
unor obiective de investiții finalizate și modificarea unor contracte
de administrare încheiate cu unități de învățământ din Municipiul
Mediaș
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a
obiectivului de investiție finalizat „Instalație termică,inclusiv
centrală termica corp B Școala Gimnazială Herman Oberth”
privind includerea în inventarul domeniului privat al municipiului
Mediaş a unor imobile situate în intravilanul municipiului Mediaș
privind ridicarea dreptului de administrare al Direcției de Asistență
Socială asupra unei părți din imobilul „Complex de locuințe
sociale”,situat în Mediaș str. Luncii nr. 1 bl. 1 (ap. 2),în suprafață
de 38,25 mp. și darea în folosință gratuită Centrului de Recuperare
și Reabilitare pentru Persoanele cu Handicap Mediaș în vederea
desfășurării de activități specifice acestuia
privind prelungirea duratei contractului de închiriere și stabilirea
cuantumului chiriei pentru locuința de serviciu situată pe str. Istria
nr. 1 bl. 21 sc. B ap. 29

realizat

realizat

realizat

realizat

realizat
realizat

realizat

a realizat

135

155

375

18.12.
2019

156

376

18.12.
2019

157

377

18.12.
2019

privind darea în administrare către Regia Națională a Pădurilor– realizat
Romsilva,Direcția Silvică Sibiu,Ocolul Silvic Mediaș,a fondului
forestier proprietate publică a municipiului Mediaș,în suprafață de
1466,60 ha
privind reducerea procentului care constituie fondul de realizat
accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a
municipiului Mediaș,de la 7% la 2%
privind neexercitarea dreptului de preemţiune la înstrăinarea unei realizat
cotei părți din spațiul în care ființează Laboratorul de tehnică
dentară situat în Mediaş str. Cloșca nr. 2

136
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Activitatea desfăşurată în cadrul Serviciului Buget-Contabilitate
- Verificarea, înregistrarea şi centralizarea datelor din situaţiile financiare la 31.12.2018
şi la trimestrele I, II şi III din 2019, a anexelor preluate de la serviciile subordonate Consiliului
Local Mediaş.
-

-

-

-

-

Verificarea închiderii corecte a conturilor de venituri şi cheltuieli din bilanţurile
instituţiilor subordonate Consiliului Local Mediaş.
Verificarea soldurilor tuturor disponibilităţilor din trezorerie cu soldul conturilor
existente în bilanţul la 31.12.2018 şi trimestrial.
Verificarea, înregistrarea şi centralizarea datelor preluate de la unităţile subordonate
C.L.M. şi întocmirea situaţiei privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la
31.12.2019.
Corelarea formularului de bilanţ cu anexele corespunzătoare fiecărui cod.
întocmirea bilanţului centralizat pe buget local, atât Primăria cât şi unităţile subordonate
C.L.M.
Întocmirea contului de execuţie al bugetului local, al bugetului instituţiilor şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii şi al bugetului
instituţiilor finanţate integral din venituri proprii.
Întocmirea şi transmiterea către A.J.F.P. Sibiu a situaţiei privind necesarul de sume
defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2019.
Calcularea, repartizarea şi deschiderea lunară a creditelor pe feluri de cheltuieli (de
personal, materiale şi investiţii) în limita de 1/12 din prevederile bugetului 2018 până la
aprobarea bugetului pentru anul 2019, conform art.40, L.273/2006.
Definitivarea bugetului local pentru anul 2019 şi întocmirea anexelor privind detalierea
cheltuielilor pe articole şi alineate.
Centralizarea bugetelor de la subunităţi Primăriei şi întocmirea bugetului de venituri
proprii şi subvenţii pentru anul 2019.
Întocmirea bugetului din venituri proprii pentru anul 2019, centralizat.
Deschideri de credite pentru Primărie, pentru serviciile şi direcţiile subordonate
acesteia, pe fiecare capitol şi titlu, conform bugetului aprobat.
Întocmirea lunară a situaţiilor recapitulative a salariilor şi întocmirea viramentelor pe
feluri de conturi.
Preluarea, verificarea, înregistrarea, centralizarea lunară şi transpunerea în format
electronic a datelor aparatului propriu al primarului şi a serviciilor subordonate C.L.M.
pentru întocmirea şi transmiterea la A.J.F.P. Sibiu a situaţiei privind monitorizarea
cheltuielilor de personal.
Întocmirea, verificarea, înregistrarea pe suport magnetic şi transmiterea lunară a
situației „Dare de seamă lunară” la A.J.F.P. Sibiu.
137

-

-

-

Înregistrarea zilnică în conturile extrabilanţiere a angajamentelor bugetare, legale şi a
ordonanţărilor conform Ord. 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și
plata cheltuielilor instituțiilor publice.
Întocmirea zilnică a ordinelor de plată aferente facturilor, anexelor de investiţii, şi a
situațiilor recapitulative privind salariile.
Efectuarea de restituiri din impozite şi taxe.
Înregistrarea cronologică a cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale, investițiilor
şi a tuturor celorlalte conturi în programul de contabilitate.
Înregistrarea cronologică a debitelor constatate, precum şi a veniturilor încasate,
conform contului de execuţie – raportat lunar la acesta.
Înregistrarea zilnică a extraselor de cont privind mişcarea valutară din conturile aflate
la Banca Comercială Română.
Întocmirea si depunerea situațiilor solicitate în cursul anului de către A.J.F.P. Sibiu și
Serviciul Fiscal Municipal Mediaș.
Înregistrarea proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor.
Înregistrarea notelor interne de la Serviciul Patrimoniu, cu modificările aduse
Domeniului public şi privat.
Utilizarea platformei punct unic de acces – FOREXEBUG:
Completarea, semnarea și transmiterea formularului buget individual.
Verificarea recipiselor prin Platforma electronică de Notificări și Mesagerie (SNM).
Înregistrarea angajamentului inițial nou (pentru contractele aflate în derulare la
31.12.2018).
Înregistrarea celorlaltor angajamente noi cu recepțiile la nivelul execuției.
Completarea și transmiterea formularului declarare angajamente la data de 31.12.2018.
Completarea, semnarea și transmiterea formularului buget individual la fiecare
modificare a acestuia.
Înregistrarea zilnică a recepțiilor pentru validarea plăților de către Ministerul Finanțelor
și verificarea acestora.
Introducerea raportărilor situațiilor financiare în sistemul informatic Forexebug.
Transmiterea situațiilor financiar-contabile în sistemul informatic Forexebug anual,
trimestrial și lunar.

Activitatea desfăşurată în cadrul Compartimentului Autorizare Activități Comerciale și
Susținerea Înființării Întreprinderilor Mici și Mijlocii
Au fost rezolvate favorabil un număr de:
- 1287 de cereri prin care s-a solicitat eliberarea acordurilor de funcţionare în baza O.G.
99/2000
- 225 de cereri prin care s-a solicitat eliberarea autorizaţiilor de funcţionare în baza Legii
nr. 227/2015
- 54 de cereri prin care s-a solicitat eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru terasele
estivale, în baza Legii nr. 227/2015 şi H.C.L. Mediaş nr. 83/2011
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183 de cereri prin care s-a solicitat avizarea programului de funcţionare conform O.G.
21/1992 şi H.C.L. Mediaş nr. 83/2011
S-au eliberat 20 de adeverințe pentru desfăşurarea de activităţi comerciale pe domeniul
public, cu ocazia organizării anumitor manifestări cultural-sportive și diferite evenimente din
cursul anului.
S-au primit 220 de solicitări diverse - prelungire program de funcţionare, notificări vânzări
cu preţ redus, negaţii autorizaţii, corespondenţă cu diverse instituţii.
Au fost rezolvate 40 de sesizări şi reclamaţii cu privire la activitatea comercială desfăşurată
de diferiţi agenţi economici. Pe tot parcursul anului, personalul compartimentului a oferit
operatorilor economici informaţii, atât telefonic cât şi în mod direct, cu privire la diversele
obligații, prevăzute de actele normative în vigoare, aplicabile activității pentru care s-a solicitat
eliberarea acordului/avizului sau autorizației de funcţionare.
S-a oferit consiliere întreprinzătorilor care au dorit să iniţieze o afacere, pentru
întreprinderile nou-înfiinţate şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii existente, în legătură cu
desfăşurarea activităţilor economice şi procedurile pentru obţinerea diferitelor autorizaţii şi
acorduri.
S-au realizat ghiduri și alte materiale informative cu privire la procedurile, avizele și
autorizațiile necesare în vederea inițierii unor afaceri în diverse domenii de activitate.
Conform modificarilor legislative, s-a lucrat la optimizarea programelor informatice, a
bazelor de date.
-

Activitatea desfășurată în cadrul Compartimentului Informatică
În cursul anului 2019, pentru menținerea funcționării sistemului informatic al primăriei
Mediaş în parametri optimi, s-au achiziționat și configurat două servere de domeniu cu licențe
Windows Server 2019.
Au fost achiziționate 2 multifuncționale A3, 2 multifuncționale A4, s-au actualizat
antivirusul de rețea și serverele firewall.
De asemenea, au fost achiziționate 5 sisteme de calcul desktop cu licență Windows 10 și
5 surse neîntreruptibile. Calculatoarele au fost necesare pentru înlocuirea unor calculatoare
depășite moral (care nu mai oferă siguranță în utilizare în fața atacurilor informatice).
A fost reparat un plotter și 11 imprimante și multifuncționale.
S-au efectuat zilnic operaţiuni de mentenanţă care asigură buna desfășurare a activității
direcțiilor şi serviciilor, cum ar fi: depanarea calculatoarelor defecte, întreţinerea în stare de
funcţionare a serverelor din cadrul instituţiei – server contabilitate, server site, server mail,
server registratură, monitorizarea traficului din reţea pentru prevenirea şi combaterea acţiunilor
maliţioase, mentenanța imprimantelor și copiatoarelor.
Activitatea desfăşurată în cadrul Comp. Resurse Umane Salarizare
În domeniul resurselor umane şi al salarizării, s-a asigurat planificarea, recrutarea,
promovarea personalului, formarea şi dezvoltarea profesională, evaluarea performanţelor
profesionale și salarizarea acestuia.
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În cadrul compartimentului s-au derulat următoarele activități:
Aplicat prevederile Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, pentru anul 2019.
Aplicat prevederile H.G. nr.1397/2010: Modalitatea de depunere şi gestionare a
Declaraţiei unice în anul 2019. (Declaraţia 112 şi Declaraţia 100 se depun online, lunar,
termenul de depunere a declaraţiilor este data de 25 a lunii următoare celei pentru care
se datorează impozite şi contribuţii sociale).
Aplicat prevederile Ordinului Ministerului Muncii nr. 2.169/2018 de aprobare a
Metodologiei de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit
din fonduri publice, Formularul L153.
Aplicat prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi
pentru modificarea şi completarea altor acte normative (S-au înregistrat, certificat şi
comunicat în copie Agenţiei Naţionale de Integritate registrului și declaraţiile de avere
şi interese pentru funcțiile de demnitate publică, funcţionarii publici şi aleşii locali,
afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pe pagina de
internet a instituţiei).
Actualizat Registrul de evidenţă a personalului contractual REVISAL.
Întocmit documentaţie privind aprobarea/modificarea structurii organizatorice şi a
statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.
Colaborare cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti în următoarele
domenii: solicitare aviz pentru funcţiile publice din aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Mediaş, înştiinţare ANFP Bucureşti privind ocuparea funcţiilor publice
prin recrutare (adresă de intenţie, publicare, constituire comisie de concurs şi comisie
de soluţionarea contestaţiilor) notificări privind modificările intervenite în cariera
funcţionarilor publici, administrarea bazei de date a funcţionarilor publici, conform
formularelor solicitate de ANFP Bucureşti.
Întocmit referate şi dispoziţii privind numirea/încadrarea, promovarea în grad
profesional, promovarea în funcția publică de conducere, acordarea gradaţiei
corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, suspendarea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu/raporturilor muncă a angajaţilor din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.
Monitorizat raportul de stagiu al funcţionarului public debutant admis la concursul de
recrutare, a activităţii, a aptitudinilor dovedite în modul de îndeplinire a atribuţiilor,
conduita în timpul serviciului, întocmit de funcţionarul public debutant, a referatului
întocmit de îndrumător precum şi a raportului de evaluare întocmit de evaluator, iar în
baza acestora se fac propuneri de numire a funcţionarului public debutant în funcţionar
public definitiv.
Întocmit Stat de Personal /Stat de Funcţii, pentru aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Mediaş, lunar.
Întocmit, completat şi păstrat dosarul profesional/personal al funcționarilor
publici/personal contractual, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Mediaş.
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Întocmit lunar statele de plată pentru demnitari, consilieri locali și pentru salariații
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.
Efectuat lunar operațiunea de plată a drepturilor salariale în contul de card prin
intermediul Click 24 Baking BCR pentru demnitari, aparatul de specialitate, consilieri
locali şi alte categorii de persoane pentru care se impune aceasta, furnizând B.C.R.
documentele solicitate.
Coordonarea activităţii în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare a performanţelor
profesionale pentru funcţionarii publici şi personalul contractual de către persoanele cu
funcţii de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Mediaş.
Evidenţa şi gestionarea fişelor de post ale funcţionarilor publici şi personalul
contractual.
Întocmit documentaţie în vederea organizării concursurilor de recrutare, examenelor de
promovare desfăşurate în cadrul instituţiei şi asigurarea secretariatului comisiilor de
concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor.
Întocmit referate, dispoziţii şi alte documente specifice activităţii de resurse umane şi
salarizare.
Întocmit şi vizat legitimaţii salariaţi.
Eliberat adeverinţe la solicitarea salariaţilor instituţiei.
Eliberat ordine de deplasare, în vederea efectuării deplasărilor de către salariaţii
instituţiei.
Întocmit şi transmis situaţiile statistice lunare, trimestriale, semestriale la Direcţia
Judeţeană de Statistică Sibiu.
Alte documente solicitate de autorităţi sau instituţii publice
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COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

Activitatea de audit public intern la nivelul Primăriei municipiului Mediaş este
desfăşurată de o persoană cu studii superioare economice, în subordinea directă a primarului
municipiului Mediaş şi este exercitată ca o activitate distinctă şi independentă de activităţile
Primăriei municipiului Mediaş.
Activitatea de audit public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în
cadrul Primăriei municipiului Mediaş, inclusiv al serviciilor sau direcţiilor subordonate, cu
privire la constituirea şi utilizarea fondurilor publice şi la administrarea patrimoniului public.
Activitatea desfăşurată de către Compartimentul Audit Public Intern pe parcursul anului
2019 s-a axat pe efectuarea unui audit de regularitate.
Sinteza activităţii pentru anul 2019:
În baza Planului anual de audit public intern pentru anul 2019, au fost desfăşurate:
I. MISIUNI DE ASIGURARE LA:
1. Direcţia Economică
2. S. C. Apa Tarnavei Mari S.A.
3. Evaluarea Sistemului De Prevenire a Corupției 2019
4. Direcţia Arhitect Șef
II. ALTE ACTIVITĂŢI:
1. Elaborarea Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii pentru anul 2019
2. Activitatea de pregătire profesională
3. Activitatea de urmărire şi verificare a implementării recomandărilor propuse în urma
efectuării misiunilor de audit la obiectivele auditate
4. Elaborarea Planului de Audit Public Intern - pentru anul 2019
5. Elaborarea Raportului de activitate pentru anul 2019
Activităţile, acţiunile şi operaţiunile desfăşurate în baza Planului de Audit Public Intern
pentru anul 2019, în cadrul Compartimentului de Audit Public Intern, au fost realizate în
totalitate. Acestea s-au materializat în rapoarte ale misiunilor de audit efectuate, fiind înaintate
spre aprobare primarului municipiului Mediaș.
Constatările misiunilor de audit au fost raportate primarului municipiului Mediaş, odată
cu semnarea raportului de audit la sfârşitul fiecărei misiuni de audit.
Recomandările formulate în cadrul misiunilor de audit au fost însuşite şi implementate
la termenele stabilite de comun acord, conform adreselor de răspuns ale persoanelor implicate
şi cu responsabilităţi, în cadrul direcţiilor, serviciilor, instituţiilor de învăţământ şi societăţilor
comerciale auditate.
Măsurile dispuse în urma recomandărilor formulate ca urmare a misiunilor de audit
desfăşurate pe parcursul anului 2018 s-au concretizat în luarea deciziilor ce au vizat corectarea
deficienţelor apărute în urma constatărilor prin implicarea directă a persoanelor răspunzătoare.
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Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii Compartimentului Audit Public
Intern pentru anul 2020:
 pregătirea profesională continuă, atât în plan legislativ (legislaţie audit, legislaţie
adiacentă), cât şi în plan practic, prin îmbunătăţirea activităţii şi eficientizarea acesteia
 participarea la cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, vizând gestionarea
eficientă a fondurilor publice.
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COMPARTIMENTUL SITUAȚII DE URGENȚĂ, SECURITATEA MUNCII
ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Pe parcursul anului 2019, Compartimentul Situații de Urgență Securitatea Muncii și
Protecția Mediului a inițiat și desfășurat în principal următoarele activități:
ASIGURAREA CU TEHNICĂ ŞI ÎNŞTIINŢARE – ALARMARE

-

Mijloace de transmisiuni:
Protecţia civilă dispune de staţii de radio – recepţie funcţionale după cum urmează:
2 staţii de radio – recepţie mobile (una pe frecvenţa protecţiei civile şi una pe frecvenţa
Apelor Române)
10 stații de radio-recepție portabile. Toate stațiile au nevoie de acumulatori.

Mijloace de înştiinţare:
Înştiinţarea administraţiei locale se execută de către Inspectoratul General (Judeţean)
pentru Situaţii de Urgenţă cu ajutorul:
- mijloacelor de transmisiuni
- telefonic 0269803801 Primăria Mediaș
- telefonic 0754049508 permanență la sediul Centrului Operativ pentru Situaţii de
Urgenţă Mediaş
- telefon/fax 0269 803808 Protecţia Civilă Mediaş
- prin e-mail la ioan.david@primariamedias.ro, mihai.serban@primariamedias.ro,
claudiu.rotaru@primariamedias
- prin mijloacele mass-media locale
- 1 radio-receptor Zefir.
Deşi norma prevede dotarea cu un radio şi un televizor pentru a primi mesajele de
înştiinţare şi a urmări evoluţia fenomenelor şi situaţiilor periculoase, protecţia civilă Mediaş nu
are în dotare aceste mijloace de înştiinţare. Există în schimb acces la internet și deci un canal
de informare rapid și facil.
Mijloace de alarmare:
Municipiul Mediaș are sirenele cuprinse într-un sistem integrat în sensul că sunt cuprinse
într-un arbore ierarhic: municipiu - ISU Sibiu - IGSU.
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În municipiu sunt 8 sirene electronice și 5 electrice, toate sunt cuprinse într-un sistem de
acționare centralizat, mai puțin sirena electrică proprietatea S.C. Armax Gaz S.A.
Municipiul Mediaș participă activ la acţiunea denumită generic „Miercurea sirenelor”,
ce se desfăşoară, începând din luna august 2017, în prima zi de miercuri a fiecărei luni, pentru
testarea mijloacelor tehnice existente la nivel naţional şi pentru îmbunătăţirea timpului de
reacţie a autorităţilor în situaţii speciale de urgenţă în toată țara, sub coordonarea Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență.
Exercițiul de alarmare se desfășoară intre orele 10.00 – 11.00. În acest interval, sirenele
sună 4 minute, 2 minute unul din semnalele alarmă la dezastre (cinci sunete), prealarmă aeriană
(trei sunete) şi alarmă aeriană (15 sunete) și după un timp încetarea (un sunet continuu de 2
minute).
Tipul de semnal introdus se stabilește de către Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență .

Mentenață sistem de alarmare

Alarmare sirene în fiecare prima miercuri din luna

ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI PRIN ADĂPOSTIRE
Au fost menţinute în stare de operativitate adăposturile de protecţie civilă din
patrimoniul public (Primărie, Bloc ANL 1 şi Bloc ANL 2).
Punctul de comandă al municipiului pentru situații de urgență este funcțional, dar
necesită reparații (schimbat uși, zugrăvit, etc.). Din el se comandă sistemul de alarmare al
municipiului în caz de urgențe civile.
SERVICIUL DE PERMANENȚĂ PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Din anul 2008 funcționează serviciul de permanență pentru Situații de Urgență. În acest
an s-a solicitat în scris tuturor angajaților disponibilitatea de a face servicii pentru situații de
urgență, astfel numărul angajaților/lucrătorilor care efectuează servicii la situații de urgență este
de 30. În luna decembrie s-a efectuat instruirea noilor membri.
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În data de 12 februarie 2019, un stâlp de curent a căzut și a rămas rezemat pe o casă de
pe strada Izvorului nr 10. Echipele de la Electrica și Luxten au intervenit și au restabilit
alimentarea cu energie electrică la casele afectate, urmând ca în ziua următoare să fie înlocuit
stâlpul.

În 3 martie 2019, la ora 20.30 a izbucnit un incendiu de vegetație uscată pe strada
Plopului. Pompierii militari au intervenit pentru stingerea vegetației de pe circa 3 ha de pășune.

Un incendiu de vegetație a izbucnit pe str. Plopului în data de 11 martie 2019. Pompierii militari
au intervenit cu o autospecială de stins incendiile.
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Un alt incendiu de vegetație uscată a avut loc în data de 11 martie 2019, ora 14 pe strada
Gării. Au ars 0,3 ha de vegetație uscată, incendiul fiind stins de pompierii militari din Mediaș,
care au acționat cu o autospecială cu apă și spumă.

În data de 15 martie 2019 a izbucnit un incendiu de vegetație uscată în zona Câmpul de
Jos, pe malul drept al Târnavei. Pentru stingerea incendiului au intervenit Pompierii militari din
Mediaș și SVSU Târnava. Incendiul a izbucnit în jurul orei 19.00 și a fost lichidat după trei ore
și jumătate , la ora 22.30. A ars o suprafață de circa 50 ha de vegetație uscată.

Incendiu de vegetație uscată în după amiaza zilei de 5 aprilie 2019 în zona cimitirului
municipal. A ars circa 1 ha de teren. Incendiul a fost stins de Pompierii Militari.
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În seara de 21/22 aprilie 2019, un urs a intrat la o stupină pe str. Profesor Dr. Ioan Raica.
De asemenea, în această perioadă au dispărut și 5 oi din această zonă, suspectându-se de
asemenea un urs.

Un copac a căzut la intersecția străzilor Avram Iancu și Gloria în data de 1 mai 2019.
Nu au fost probleme deosebite. Copacul a fost degajat de pe drum și circulația s-a reluat în bune
condiții.
În data de 4 iunie 2019, o scurtă vijelie a rupt mai multe crengi de copaci, iar pe strada
Turnului o creangă a căzut peste un autoturism parcat lângă un copac, zgârâindu-l. ISU Sibiu a
intervenit cu un echipaj de pompieri pe strada Turnului, acolo unde a avut loc incidentul, iar
tăierea pomului a fost făcută de către DADP Mediaș.

În data de 12 iunie 2019 s-a semnalat prezența unui urs în cartierul Binder Bubi.
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În 18 iunie 2019, o vijelie a rupt mai multe crengi de copaci în diferite zone ale orașului,
un brad s-a înclinat pe strada 1 Decembrie și mai multe țigle au zburat de pe acoperișuri. DADP
Mediaș a intervenit pentru a efectua tăierile necesare în aceste situații.

În data 25 iunie 2019, a avut loc o ploaie torențială, înregistrându-se între orele 21.00 și
21.45 o cantitate de 41 de litri/mp, iar de la orele 21.45 la orele 06.00 o cantitate de 2,5 litri/mp,
în total 43,5 l/mp. Fenomenele periculoase produse în perioada de referire au fost: depășirea
capacității de colectare a canalelor pluviale în zonele Gh. Lazăr, Sibiului, str. Sebeș, str. Valea
Adâncă (unde pârâul Moșna a ajuns la nivelul podului), str. Mureș, str. Gării; întreruperi de
curent în tot orașul; întreruperi de curent în zona localității Moșna; crengi de copaci căzute în
zona parcării de pe strada Brâncoveanu.
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Din cauza lipsei de curent din Moșna nu s-a putut închide decât manual Barajul Moșna,
pentru a preveni revărsarea pârâului în zona izvorului de pe Valea Adâncă. Nu au fost semnalate
pagube. După încetarea ploii, apa s-a retras de pe stradă.
Datorită vântului puternic, în data de 3 iulie 2019, 2 stâlpi de telefonie s-au înclinat în
zona uzinei de apă. Nu au prezintat pericol pentru circulație, iar echipele de la Telekom au
intervenit pentru rezolvarea situației.

În data de 4 iulie 2019, un copac a căzut pe Aleea Greweln, neînregistrându-se pagube.
Materialul lemnos a fost tăiat și îndepărtat de pe alee de către personalul DADP.
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În data de 6 iulie 2019, am fost anunțați că un urs a distrus 2 stupi, în curtea Ocolului
Silvic. După acest incident, apicultorul a instalat un gard electric pentru protecția stupilor. Deși
ursul a mai fost raportat în acea zonă, nu a mai intrat în zona închisă cu gard.

Pe data de 8 iulie 2019, o ploaie torențială de scurtă durată, în jurul orei 14.00, a dus la
depășirea capacității de transport a canaliării pluviale, acest fapt ducând la inundarea mai multor
străzi: Sebeș, Alba Iulia, Gheorghe Lazăr, Petru Maior, Protopop Moldovan, etc. După încetarea
ploii, apele s-au retras.
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Ploaia torențială din data de 28 august 2019 a inundat strada Titus Andronic. Apele sau retras după încetarea ploii.

Un autoturism Logan condus pe str.Intrarea Aviației a lovit și a rupt un branșament de
gaz, existând pericol de explozie. Echipele de la E-ON au oprit alimentarea cu gaz si au reparat
țeava.

Pe 26 octombrie 2019, în jurul orei 09.15 a fost semnalat un urs în zona Binder Bubi.
Pentru protecția cetățenilor s-a acționat cu echipajul de intervenție și salvare al secției de
jandarmi Mediaș (5 persoane), 2 echipaje ale Poliției Locale (4 persoane), lucrători ai Ocolului
Silvic 15 persoane, ofițerul de serviciu la situații de urgență un membru al compartimentului
situații de urgență din primărie.
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Și în data de 28 octombrie, ora 8.45 a fost semnalată prezența unui urs însoțit de un pui
într-o grădină pe str. Muscelului. Până la sosirea în zonă a echipajului de la jandarmi, a
echipajului de la poliția locală, a membrilor asociației de vânătoare, animalele au părăsit
speriate zona. Vânătorii au efectuat o goană pentru îndepărtarea din zonă a ursului.

Miercuri 30 octombrie 2019, în jurul orei 23:00, un urs a fost semnalat în zona fermei
Trei Stejari, în apropiere de Hotelul Binder Bubi. La fața locului s-au deplasat echipaje ale
Poliției Locale, Jandarmeriei și Poliției Municipale. Până la sosirea acestora, ursul s-a retras în
pădure. Echipajele au rămas în zonă și au patrulat timp de aproximativ două ore pentru
eventualitatea în care animalul ar reveni.
În data de 31 octombrie 2019 a fost semnalată prezența unui urs în cartierul Binder Bubi.
Au intervenit patrulele de Jamdarmi, Poliție și Poliția Locală. Nu au fost probleme deosebite.

EXERCIȚII PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
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În conformitate cu legislația în vigoare și ordinul nr. 80/26.02.2019 al prefectului
județului Sibiu privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a localităților, instituțiilor
și agenților economici, Municipiul Mediaș a desfășurat un exercițiu pentru situații de urgență
luni, 8.04.2018. între orele 11.50 -12.30, ce a constat în evacuarea tuturor persoanelor aflate în
incinta primăriei Mediaș între aceste ore.
Exercițiul a făcut parte din planul de instruire și pregătire pentru situații de urgență a
populației și angajaților primăriei Mediaș și a constat în principal în intervenția pentru stingerea
incendiului și evacuarea persoanelor surprinse de incendiu la diferite nivele în clădire,
acordarea asistenței medicale persoanelor rănite și transportul acestora la spital. Scopul
exercițiului a fost antrenarea și verificare modului de răspuns a personalului municipiului
Mediaș și a forțelor de sprijin în cazul unei situații de urgență
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ALTE ACTIVITĂȚI
În luna aprilie 2019 am participat în Sibiu la prezentarea unor bariere NoFloods de
protecție contra inundațiilor.
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ACȚIUNI DE PREVENIRE ȘI INFORMARE
Pentru protecția populației, Direcția de Administrare a Domeniului Public Mediaș
efectuează tot timpul anului toaletarea arborilor ce prezintă pericol de prăbușire de pe domeniu
public.
Ca urmare a apariției unui focar de Pestă Porcină în localitatea Șura Mică județul Sibiu,
în luna octombrie Compartimentul Agricol și Situații de Urgență a desfășurat o acțiune
preventivă de informare și conștientizare a proprietarilor de suine din Ighișul Nou privind Pesta
Porcină Africană. Acțiunea a constat în discuții cu proprietari de suine, informarea privind
simptomele și efectele pestei porcine, a modalităților de protejare a gospodăriei și de acțiune în
cazul suspiciunii de îmbolnăvire.
De asemenea, angajații primăriei au distribuit și afișat pliante informative privind Pesta
Porcină.

LUCRĂRI PENTRU PREVENIREA INUNDAȚIILOR
În luna noiembrie 2019, Apele Române au efectuat o acțiune de igienizare și defrișarea
vegetației pe pârâul Moșna, în zona podului de pe str. Valea Adâncă.
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PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR
Principalele activităţi desfăşurate
În cursul anului 2019, la nivelul Compartimentului Situații de Urgență, Securitatea
Muncii și Protecția Mediului s-au desfășurat următoarele activități privind apărarea împotriva
incendiilor:
- Pregătirea populației împotriva incendiilor prin afișarea pliantelor, prin diverse
anunțuri la mass-media, site-ul Primăriei, rețele de socializare
- Instruirea periodică a angajaților primăriei pe linia Situațiilor de Urgență, conform
graficului și tematicii anuale de instruire și a reglementărilor specifice
- Activități de informare și pregătire a elevilor din municipiul Mediaș, prin desfășurarea
exercițiilor de Situații de Urgență, materiale informative
- Controlul și verificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor
- Verificarea stingătoarelor, hidranților interiori – semestrial
- Verificarea sistemului de detecție, alarmare și avertizare la incendii din cadrul
Primăriei municipiului Mediaș
- Participarea la diverse activități specifice apărării împotriva incendiilor și a protecției
civile
- Exercițiu alarmare/ evacuare la sediul instituției cu ocazia exercițiului planificat de
către ISU Sibiu cu tema ,,Incendiu la primăria municipiului Mediaș”
- Participarea la convocări, instructajele periodice.
- Efectuarea de servicii la asigurarea permanenței in caz de Situații de Urgență
- Achiziționat materiale PSI pentru dotarea hidranților interiori conform legislației
(țeavă refulare și chei racord)
- Participarea la alte activități ale compartimentului Situații de Urgență, Securitatea
Muncii și Protecția Mediului
- Inventarierea materialelor și bunurilor din gestiunea compartimentului Situații de
Urgență (magazia de Protecție Civilă)
Întocmirea şi actualizarea documentelor
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Au fost solicitate și eliberate un număr de 179 ,,Permise de lucru cu focul” pentru
arderea resturilor vegetale din gospodarii personale și terenuri agricole. (cu cca 60 permise
mai multe decât în anul 2018.
Graficul și tematica anuală pentru instructajul angajaților în domeniul S.U. pentru anul
2019.
Întocmirea și reactualizarea documentelor ce se impun conform legislației în vigoare.
Actualizarea fișei obiectivului și fișei localității.
Actualizarea procedurii operaționale de prevenire și stingere a incendiilor.
Implementarea noilor prevederi legale apărute în anul 2019.

Controale de la eșaloanele superioare
În municipiul Mediaș a fost efectuat un control de către Inspectoratul Pentru Situații de
Urgentă Sibiu (ISU) privind apărarea împotriva incendiilor și protecție civilă
(adăpostire/alarmare).
Protecţia nucleară, biologică şi chimică
În anul 2019, în municipiul Mediaș nu a avut loc nici un accident chimic sau în care să
fie implicate substanțele chimice periculoase.

PROTECŢIA MEDIULUI.
1. Prezentarea Rețelei de Monitorizare a Calității Aerului - Județul Sibiu
La nivelul anului 2019, monitorizarea calității aerului s-a realizat în cadrul sistemului
de monitorizare continuă a calității aerului, în cele patru stații automate amplasate în zone
reprezentative ale Județului Sibiu.
Poluanții monitorizați, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă și de
informare, obiectivele pe termen lung și criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt
stabilite de legislația națională privind protecția atmosferei și sunt conforme cerințelor
prevăzute de reglementările europene. Valorile limită sunt stabilite prin Legea nr.104 din 15
iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.
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Rețeaua automată de monitorizare a calității aerului la nivelul județului Sibiu

STAŢIA SB 1
- Tipul stației: Fond urban
- Clasa stației /Raza ariei de reprezentativitate: Fond urban/ 1-5 km
- Poluanții măsurați: SO2, NOx (NO, NO2) , CO, Benzen, PM2,5 gravimetric, PM10
automat și gravimetric, metale grele din PM10 (Pb, Cd),O3.
STAŢIA SB 2
- Tipul stației: industrial
- Clasa stației /Raza ariei de reprezentativitate: Industrial /100m-1 km
- Poluanții măsurați: SO2, NOx (NO, NO2) , CO, Benzen, PM10 automat, O3.
STAŢIA SB 3
- Tipul stației: industrial
- Clasa stației /Raza ariei de reprezentativitate: Industrial /100m-1 km
- Poluanții măsurați: SO2, NOx (NO, NO2), CO, PM10 automat şi gravimetric, metale
grele din PM10 (Pb, Cd, As, Ni),O3.
STAŢIA SB 4
- Tipul stației: industrial
- Clasa stației Raza ariei de reprezentativitate: Fond industrial /100m - 1 km
- Poluanții măsurați: SO2, NOx (NO, NO2), CO, PM10 automat şi gravimetric, metale
grele din PM10 (Pb, Cd, As, Ni), O3.
În fiecare stație sunt monitorizați şi parametrii meteo: direcția și viteza vântului,
presiunea, temperatura, radiația solară, umiditatea relativă, precipitațiile.
Sinteza monitorizării calităţii aerului 2019
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Cod/ tip
staţie
/Locaţie

Poluanți

SB3
Industrial
Copşa Mică

SO2
NO2
PM 10
gravimetrice
OZON
CO
PM10 automat

Str. Castanilor
nr.8

SB4
Industrial
Mediaș
Str. Gării FN

SO2
NO2
PM 10
gravimetrice
OZON
CO
PM10 automat

Număr
determinări

Orare
8072
8134

Percen
tila 98

Medie
anuală
2019

Unitate
măsură

365

60,24
63,31
46,66

9.96
24.74
18,13

μg/m3
μg/m3
μg/m3

357

112,5
1,72
46,14

92.13
0.32
14.24

μg/m3
ng/m3
ng/m3

365

26,28
59,17
55,74

8,31
19,14
20,31

μg/m3
μg/m3
μg/m3

362

100,76
1,13
71,08

81,08
0,20
13.58

μg/m3
ng/m3
ng/m3

Tip
depăşire
( conf
L 104 /
2011)

Nr.
depă
şiri

Captură
de date
validate
2019

0
0
3

91,98
92,86
100

0
0
3

95,54
94,47
97,57

0
0
6

95,52
95,91
100

0
0
6

94,53
95,67
99,25

Zilnice

8368
8215

8367
8362

8280
8380

VL
zilnică
Val. țintă
VL
zilnică

VL
zilnică
Val. țintă
VL
zilnică

Dioxidul de azot NO2
Oxizii de azot sunt gaze foarte reactive, care conțin azot și oxigen în cantități variabile.
Aceștia se formează la temperaturi înalte în procesul de ardere al combustibililor, cel mai adesea
rezultând din traficul rutier și activitățile de producere a energiei electrice și termice din
combustibili fosili. Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide,
deteriorarea calității apei, acumularea nitraților la nivelul solului, intensificarea efectului de seră
și reducerea vizibilității în zonele urbane.
Legea nr.104/2011 prevede pentru NO2: valoarea limită orară de 200 μg/m3 şi valoarea limită
anuală de 40 μg/m3 .
Rezultatele măsurătorilor automate înregistrate în cursul anului 2019 sunt prezentate în
graficele din Fig 1 – 5 de mai jos, în tabelul nr. 1 din anexa 1 şi sunt raportate la valorile limită
prevăzute în Legea nr.104/2011.
Fig 1. NO2 - Concentratii medii anuale
µg/m3
24,74
40
-10
SB3

SB4

19,14

Valoare limita anuala = 40 ug/m3

Dioxidul de sulf SO2
Sursele principale de poluare cu SO2 sunt: termocentralele, instalațiile industriale,
printre care un aport important îl au turnătoriile, rafinăriile de petrol, instalațiile de producere a
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acidului sulfuric. Valorile limită prevăzute în Legea nr.104/2011 pentru dioxid de sulf sunt: 350
μg/m3 pentru concentrații medii orare, 125 μg/m3 pentru concentrații medii zilnice. Pragul de
alertă pentru SO2 conf. Legii nr.104/2011 este de 500 μg/m3 . Nu s-au înregistrat depășiri ale
valorilor limită sau ale pragului de alertă la nici una dinte cele patru stații de monitorizare a
calității aerului.
Pulberi în suspensie PM 10
Efectul pulberilor în suspensie asupra sănătății umane, îndeosebi a fracțiilor PM10 și
PM2,5, care sunt extrem de fin
dispersate în aer, este iritant pentru ochi
Fig 2. SO2 - Concentratii medii anuale
µg/m3
și sistemul respirator, scade rezistența la
9,96 8,31
îmbolnăviri. Este importantă compoziția
20
chimică a unor pulberi, cum este cazul
0
celor care absorb la suprafața lor
SB1
SB2
SB3
SB4
substanțe
toxice,
de
exemplu
hidrocarburile din componența smogului
fotochimic oxidant, bifenilii policloruraţi (PCB) sau a particulelor care conțin metale toxice
(plumbul, cadmiul, arsenul, nichel, etc). Valorile concentrațiilor de pulberi în suspensie
fracțiunea PM10 - monitorizate prin măsurători automate (metoda nefelometrică) în staţiile de
monitorizare sunt valori orientative, pentru informare rapidă.
Metoda standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea fracției PM10 este
metoda de referință conform Legii nr.104/2011, Anexa nr 7 - Metode de referință. În
conformitate cu Legea nr.104/2011, valoarea limită zilnică pentru PM10 este de 50 μg/m3 (a
nu se depăși această valoare mai mult de 35 de zile într-un an calendaristic în fiecare stație), iar
valoarea limită anuală este de 40 μg/m3. Determinări de PM10, prin metoda gravimetrică, s-au
efectuat la stațiile SB1, SB2, SB3 şi SB4. Prin măsurători gravimetrice au fost înregistrate
următoarele valori medii anuale de referință și importanță deosebită pentru municipiul Mediaș:
18,13 μg/m3 în stația SB3, 20.31 μg/m3 în stația SB4. Aceste valori se situează sub valoarea
limită anuală de 40 μg/m3 (conf. Legii nr.104/2011).
S-au înregistrat depășiri ale valorii limită zilnice: 2 în stația SB1 și SB2, 3 în stația SB3,
respectiv 6 în stația SB4.
Depășirile valorilor limită zilnice pot fi explicate prin resuspenzi particulelor de pe sol
datorită acțiunii vântului și traficului rutier. De asemenea, o posibilă explicație o constituie
folosirea sistemelor de încălzire cu combustibil solid (ex. lemn) ale populației în lunile reci și
împrăștierea materialului antiderapant (nisip ) pe șosele.
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Fig 3. PM10 grav. - Concentratii medii
anuale
µg/m3
18,13 20,31
0
SB3

SB4

Valoare limita anuala = 40 µg/m3

Metale grele
Metalele grele provin din surse antropice: procese metalurgice neferoase, arderi ale
combustibililor pentru obținerea energiei, arderea combustibililor în motoarele autovehiculelor,
incinerarea deșeurilor. Proprietatea metalelor grele de a se acumula în organismele vegetale și
animale, inclusiv în cel uman, ca și patologia care o determină, justifică interesul care se acordă
acestor poluanți. Acestea trebuie atent monitorizate pentru a nu pune într-un real pericol mediul
ambiant și mai ales sănătatea umană (funcția sistemului nervos, funcția renală, hepatică,
sistemul respirator, etc.) plumb, cadmiu, arsen și nichel. Monitorizarea acestor metale grele din
pulberi în suspensie este reglementată de Legea nr.104/2011. Conform acestei legi, valoarea
limită anuală pentru plumb=0,5 µg/m3, iar valorile țintă anuale pentru: arsen=6 ng/m3,
cadmiu=5 ng/m3 şi nichel=20 ng/m3 . În cursul anului 2019 nu s-a putut stabili o evoluție a
concentrațiilor medii anuale la metalele grele amintite: Pb, Cd, Ni, As, deoarece din motive
tehnice nu s-a putut determina conținutul acestora (captură sub 75%).
Ozon
Ozonul este un gaz foarte toxic, foarte reactiv, cu miros înecăcios. Se concentrează în
stratosferă şi asigură protecția împotriva radiației UV dăunătoare vieții. Ozonul prezent la
nivelul solului se comportă ca o componentă a „smogului fotochimic“. Conform Legii
nr.104/2011, pentru O3 pragul de informare=180 µg/m3 , pragul de alertă=240 µg/m3 (valori
medii orare), iar valoarea țintă pentru concentrația maximă zilnică a mediilor pe 8 ore=120
µg/m3 .
În anul 2019 nu s-a înregistrat nici o depășire a valorii țintă pentru concentrația maximă zilnică
a mediilor pe 8 ore (protecția sănătății umane) .
Stație

Poluant

SB3
SB4

OZON

Valoarea maximă a mediilor orare
(µg/m3)
Măsurare
Prag
de Prag
informare
alertă
121,41
180
240
114,74

de

Valoarea maximă a mediilor /8
ore (µg/m3)
Măsurat
Valoare țintă
92,13
81,08

120
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Fig 4. O3 - Concentratii medii anuale
µg/m3
200

92,13 81,08

0
SB1

SB2

SB3

SB4

Valoare tinta=120 µg/m3

Monoxid de carbon
La temperatura mediului ambiental, monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor,
insipid, de origine atât naturală cât şi antropică. Se formează în principal prin arderea
incompletă a combustibililor fosili, producerea oţelului şi a fontei, rafinarea petrolului, traficul
rutier, aerian şi feroviar. Conform Legii nr.104 / 2011, valoarea limită pentru protecţia sănătăţii
umane a monoxidului de carbon este de 10 mg/mc (maxima zilnică a mediilor pe 8 ore). Pe
parcursul anului 2019 nu s-au înregistrat depăşiri ale acestei valori limită. Valoarea maximă a
mediilor/8 ore (media glisantă) s-a situat între 2,26 mg/mc şi 4,21 mg/mc, fără a se depăşi
valoarea limită. În cele două staţii de monitorizare, valorile maxime ale mediilor/8 ore s-au
înregistrat în lunile de iarnă, fapt ce ar putea fi corelat cu perioada de încălzire a locuinţelor.
Valoarea maximă zilnică a
Staţia Poluantul
Media
Valorile maxime ale
mediilor de 8 ore [mg/m3]
anuală
mediilor orare [mg/m3]
Măsurată
Valoarea
[mg/m3]
limită
SB3
CO
0,32
5,30
4,21
10
SB4
0,20
2,58
2,26
10

Fig 5. CO - Concentratii medii anuale
mg/m3

10

4,21

5

2,26

0
SB3

SB4

Valoare limita=10 mg/m3

2. Calitatea apelor
Datele și informațiile prezentate în acest capitol sunt furnizate de:
- Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu
- S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș
- S.C. Apă – Canal S.A. Sibiu - Direcția de Sănătate Publică a județului Sibiu
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- Agenția Națională pentru Protecția Mediului
Resursele de apă, cantități şi debite
Apa reprezintă elementul indispensabil al vieții, resursele de apă reprezentând bogățiile
vitale pentru dezvoltarea economică și socială a omenirii. Județul Sibiu dispune de o bogată
rețea de ape, ce asigură necesitățile de alimentare cu apă potabilă și industrială.
Rețeaua hidrografică este alcătuită din două bazine principale: BH Olt și BH Mureș. Acestea
prezintă următoarele caracteristici generale:

În anul 2019, în cadrul activității de supraveghere a calității apei potabile, la nivelul
Laboratorului DSP Sibiu, 947 probe de apă potabilă au fost analizate la parametrii chimici
(amoniu, aluminiu, conductivitate, culoare, duritate, fier, gust, miros, mangan, nitrați, nitriți,
oxidabilitate, pH, plumb, turbiditate, clor rezidual liber și total) și 935 probe de apă potabilă au
fost analizate la parametrii microbiologici (număr de colonii la 22 și 37 grade Celsius, E. coli,
enterococi, coliformi, Clostridium perfrin gens). Din acest număr total de probe, 24,3% au
prezentat neconformități la parametrii chimici (în special la parametrul indicator, clor rezidual
liber), iar 25,4% au prezentat neconformități la parametrii microbiologici.
Laboratorul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu analizează parametrii
chimici și microbiologici cuprinși în cadrul monitorizării de audit a calității apei distribuite pe
întreg județul Sibiu și analizează parametrii chimici și microbiologici cuprinși în cadrul
monitorizării de control, pentru apa distribuită în localitățile unde producătorii de apă nu dețin
laborator propriu de analiză a calității apei. De asemenea, se analizează parametrii chimici și
microbiologici din probele de apă recoltate din sursele publice locale (fântâni, șipote). Aceste
analize se efectuează contracost, în baza contractelor de monitorizare a calității apei potabile
încheiat între DSP Sibiu şi producătorii de apă, respectiv primăriile locale, societăți comerciale
sau la solicitare. Astfel, în cursul anului 2019 s-au derulat un număr de 51 de contracte de
prestări servicii la nivelul jud. Sibiu.
În municipiul Mediaș, în cursul anului 2019, procentul de neconformitate a analizelor
chimice și microbiologice a fost destul de ridicat.
Surse locale
Fântâni/Izvoare din Municipiul Mediaș
Condițiile de calitate a fântânilor/izvoarelor (CMA) sunt prevăzute în Legea
nr.311/2004, privind calitatea apei potabile. În municipiul Mediaș situația fântânilor și a
izvoarelor pe anul 2019 nu s-a schimbat cu mult față de anul 2018, din punct de vedere a calității
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apei, însă există un semnal de alarmă datorită poluării accentuate a pânzei de apă freatică.
Conform buletinelor de analiză primite de la Direcția de Sănătate Publică Sibiu, precum și în
baza contractului nr.2754/ 10.04.2019, numai câteva izvoare/fântâni se încadrează în normele
prevăzute de Legea nr.311/2004. Referitor la celelalte fântâni și izvoare care nu se încadrează
în normele prevăzute de lege, acestea nu depășesc cu mult CMA-ul stabilit de legislația actuală.
TABEL CU SITUAȚIA FÂNTÂNILOR PE ANUL 2019
N
R

Fântâni și izvoare
publice

Trimestr
ul I-IV

Buletin de analiză

Buletin de analiză

microbiologică a apei

chimică a apei

Starea probei prelevate

Starea probei prelevate

Data efectuării analizelor
microbiologice și chimice

C
R
T
Nr

Nu

analize

Corespun
de

Corespun
de

Corespun
de

Nu
Corespunde

Microbiolog
ice

Chimice

07.06.2019

07.06.2019

1

I. Sc. Ighișu Nou

1

-

x

x

2

F.P.
nr.4

1

-

x

-

x

-

-

3

FP str. Bastionului
5

1

-

x

x

-

-

-

4

FP
str.Mureș
nr.35/37

1

5

FP str.Cluj nr.7

1

-

-

-

6

FP str. Turda 14

1

x

-

-

7

FP Eforie nr.10

-

-

-

-

8

FP
nr.3

1

9

FP str. Dealului 15

1

10

FP str. Gloria 26

11

str.

Luduș

x
x

x
-

x

x
-

-

-

x

x

-

-

x

-

x

-

-

1

-

x

x

-

-

FP str. Morii de
Scoarţă

1

-

x

-

x

-

-

12

FP
str.
Pasaj
După-Zid 2

1

-

x

-

x

-

-

13

I. H. Căprioarei
(Greweln)

1

-

x

x

-

-

-

Bastionului
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14

I. str. Stejarului

1

x

-

-

x

07.06.2019

07.06.2019

15

I. Dorului

1

x

-

x

-

-

-

16

I. Str. Sibiului
(parcare)

1

-

x

x

-

-

17

I. str. Lacului(
Ighișu Nou)

1

-

x

x

-

-

-

18

I. str.
nr.33

Izvorului

1

-

x

-

x

-

-

19

I. str.
(Viței)

Mimozei

1

-

x

x

-

-

20

Wewern

1

-

x

-

-

-

21

Total analize

19

x

Analizele au fost efectuate conform Legii nr.458/08.2002, republicată în MO nr.875 din 12.12.2011.
Roșu – nu corespunde,
Verde – corespunde,
Galben – o probă corespunde și una nu corespunde
Negru – fântâna este defectă,
Alb – fântână repusă în funcțiune dar la care nu s-au efectuat analize de laborator

Având în vedere buletinele de analiză de la DSP-Sibiu, privind calitatea apei din
izvoarele/fântânile din municipiul Mediaș am fost nevoiți să punem plăcuțe de avertizare în
locurile unde parametrii de calitate a apei nu se încadrează în stasul prevăzut de lege.
Plăcuțe de avertizare puse ca urmare a buletinelor de analiză efectuate la fântânile și
izvoarele din municipiul Mediaș (25.06.2019)

Str. Luduș nr.4

Str. Mureș 35-37

Dezinfectarea la fântâni/izvoare s-a facut cu produsul Biclosol, produs dezinfectant
profesional special.
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Servicii la fântânile/izvoarele din Municipiul Mediaș
În anul 2019 s-a încheiat un contract de servicii cu nr.82/20.08.2019, prin care
prestatorul trebuie să presteze servicii de mentenanță, curățare, igienizare, decolmatare și
diverse reparații la fântânile/izvoarele de pe domeniul public din municipiul Mediaș.
Ighiu Nou - Str. Lacului
Str. Cluj nr.7

Firma cu care s-a încheiat contractul este S.C. COMAR MED CONSTRUCT S.R.L.
Au fost reparate și repuse în funcțiune următoarele fântâni: fântâna/izvor din Ighișu Nou,
str. Cluj nr. 7 și fântâna str. Dealului nr. 10, precum și alte izvoare/fântâni la care a fost efectuată
mentenanța.
Alte activități
În urma deplasării pe teren în cursul anului 2019 am constatat existența mai multor
depuneri necontrolate de deșeuri, pentru care compartimentul nostru a întocmit referate
aprobate de către conducerea municipiului și comenzi către S.C. ECOSAL S.A. pentru
igienizarea zonelor cu probleme.
Comenzile de mai jos au fost efectuate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului
de salubrizare, prin atribuire directă nr.1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie
2015 și HCL nr.419/17.12.2018, privind tarifele aprobate.
Câteva zone pentru care am efectuat comenzi:
Acțiune str. Titus Andronic – str.1 Decembrie – blocuri ANL - Lucrare începută la data
de 18.04.2019. Acțiunea s-a rezolvat favorabil prin curățarea terenului și nivelarea acestuia
unde a fost cazul de către operatorul S.C. ECOSAL S.A.

Acțiune zona Hula Baznei - Lucrare începuta la data de 23.07.2019.
Acțiunea s-a rezolvat favorabil prin curățarea terenului de către operatorul S.C. ECOSAL S.A.
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Hula Baznei - Parcări

Acțiune zona str. Tineretului 3-5 - Lucrare începuta la data de 28.11.2019 și s-a rezolvat
favorabil prin operatorul nostru de salubritate S.C. ECOSAL S.A.
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CAPITOLUL V
RAPORTUL SERVICIILOR ÎNFIINȚATE ȘI ORGANIZATE DE
CONSILIUL LOCAL ȘI AFLATE ÎN SUBORDINEA PRIMARULUI
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DIRECȚIA FISCALĂ LOCALĂ

Cadrul legal
Direcţia Fiscală Locală Mediaş funcţionează din anul 2001, în baza HCL 144/2001,
activitatea se desfășoară în baza Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală și a HCL nr. 121/2019 completată şi modificată cu Hotărârea
Consiliului Local nr. 385/2019 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale. Prin serviciile
sale de specialitate, asigură colectarea impozitelor și taxelor locale, constatarea și verificarea
materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice si juridice, urmărirea și
executarea silită a creanţelor bugetare, soluţionarea obiecţiunilor, a cererilor și a petiţiilor legate
de activitatea desfăşurată.
Structura organizatorica a Direcţiei Fiscale Locale Mediaş se prezintă astfel:
1) Serviciul evidență contabilă, venituri, cheltuieli, decontări, resurse umane urmăreşte înregistrarea în contabilitate a veniturilor și a cheltuielilor Direcţiei Fiscale Locale,
încasarea debitelor provenind din impozite, taxe locale şi amenzi. În colaborare cu societatea
furnizoare a programului informatic, asigură corecţiile necesare pentru exploatarea în condiţii
de securitate a datelor precum si gestionarea optimă a impozitelor şi taxelor locale.
2) Serviciul constatare şi stabilire impozite şi taxe locale persoane fizice şi juridice
- are ca obiective informarea contribuabililor, prelucrarea declaraţiilor și a documentelor depuse
de aceştia .Totodată, acest serviciu analizează, soluţionează și operează în baza de date cererile
în vederea scutirii de la plata impozitelor și a taxelor locale a persoanelor fizice și juridice care
se încadrează în prevederile legislaţiei în vigoare și eliberează certificatele de atestare fiscală.
Funcţionarii publici care se ocupă de această activitatea de constatare și stabilire a impozitelor
și taxelor locale asigură arhivarea electronică a tuturor documentelor înregistrate în instituţie.
Pe raza municipiului Mediaş și a satului aparţinător Ighişul Nou există aproximativ un
număr de 9122 imobile tip casă şi 13065 apartamente. În vederea atingerii obiectivelor specifice
acestui serviciu în ceea ce priveşte inventarierea masei impozabile, inspectorii din cadrul
acestuia au efectuat verificări în teren în vederea depistării imobilelor nedeclarate şi atragerii
de venituri suplimentare la bugetul local. În anul 2019 au fost emise un număr de 33655 decizii
de impunere, pentru stabilirea impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de transport privind
contribuabilii persoane fizice și juridice. La solicitarea acestora, au fost eliberate un număr de
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3933 certificate de atestare fiscală. S-au primit şi verificat un număr de 6270 adrese depuse de
persoane fizice care au solicitat scutirea plăţii taxei de salubritate, a taxei de câine. Pentru
contribuabilii persoane fizice care nu au declarat în termenul legal bunurile dobândite,
funcţionarii publici desemnaţi au întocmit procese-verbale de contravenţie. În această perioadă
au fost soluţionate în termenul legal un număr de 5571 de declaraţii de impunere a proprietăţii
şi solicitări de la contribuabili persoane fizice și juridice. Pe lângă acestea, s-au înregistrat la
registratura instituţiei solicitări de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, Judecătorie,
Tribunal, Parchet, Ministerul Finanţelor Publice, executori judecătoreşti, executori bancari,
cabinete de avocaţi, etc. Au fost emise și comunicate contribuabililor persoane fizice și juridice
un număr de 775 extrase de cont. În ceea ce priveşte contribuabilii persoane juridice, s-a asigurat
impunerea şi stabilirea impozitelor şi taxelor datorate de către aceştia pentru clădiri, terenuri,
mijloace de transport aflate în proprietatea acestora precum şi taxa pentru servicii de reclamă şi
publicitate, taxa de firmă, etc. S-a asigurat în permanenţă completarea dosarelor fiscale cu toate
elementele de identificare ale contribuabilului, precum şi cu elemente pe baza cărora se
fundamentează calculul impozitelor şi taxelor în momentul declarării bunurilor mobile şi
imobile proprietatea acestora.
Totodată a fost verificată, pentru toate persoanele juridice deţinătoare de clădiri, data
ultimei reevaluări a acestora în vederea stabilirii corecte a cotei de impozitare. În situaţia în care
bunurile înstrăinate nu au fost declarate în 30 de zile conform legii, aceştia au fost înştiinţaţi săşi declare bunurile.
În activitatea de impunere/radiere a mijloacelor de transport persoane fizice și juridice,
au fost declarate și înregistrate 2407 mijloace de transport, iar 2337 mijloace de transport au
fost radiate din evidența fiscală. S-au întocmit adrese de transfer dosare auto în alte localităţi și
s-a asigurat înscrierea tuturor modificărilor în registrul auto. Funcţionarii publici care se ocupă
de această activitate asigură arhivarea electronică a tuturor documentelor înregistrate în
instituţie, privitoare la mijloacele de transport.
3) Serviciul executare silită a creanţelor bugetare și evidența amenzilor persoane
fizice și juridice are ca activitate principală aplicarea măsurilor de executare silită prevăzute
de legislaţia în vigoare, în vederea recuperării arieratelor debitorilor persoane fizice și juridice.
În acelasi scop, s-au transmis diferitelor instituții cereri de informații în ceea ce privește datele
de identificare actualizate ale contribuabililor, identificarea veniturilor, a conturilor bancare și
a locurilor de muncă ale acestora. Dacă în urma comunicării somației obligațiile restante nu au
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fost încasate, s-a continuat procedura de executare silită cu înființarea popririlor asupra
disponibilităților din conturile bancare deținute la bănci, precum și cu înființarea popririlor la
terți. S-a procedat totodată la identificarea bunurilor mobile sau imobile ce pot fi executate în
vederea recuperării obligaţiilor fiscale restante, întocmirea proceselor verbale de sechestru,
urmând ca acestea să fie valorificate prin vânzare la licitaţie publică.
S-au operat în evidența fiscala 5642 de procese verbale de contravenţie, pentru
recuperarea cărora a fost nevoie de aplicarea măsurilor de executare silită. Pentru debitorii
restanţieri s-au emis și comunicat 7165 de somaţii și titluri executorii. Procedura de executare
silită a fost continuată, acolo unde a fost necesar, cu înfiinţarea unui număr de 655 popriri asupra
veniturilor salariale, a pensiilor şi a disponibilităţilor băneşti existente în conturile deschise la
bănci, cu întocmirea unui număr de 44 procese verbale de sechestru, precum și cu un număr de
360 acţiuni în instanţă de înlocuire a amenzilor contravenţionale cu sancţiunea obligării
contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. Identificarea datelor reale
ale contribuabililor sancţionaţi de organele de poliţie reprezintă o problemă, întrucât multora
dintre ei nu le corespunde adresa de domiciliu din actul de identitate cu cea faptică, din diferite
motive: au înstrăinat imobilele din proprietate și nu și-au schimbat datele în actul de identitate
cu noul domiciliu, locuiesc fără forme legale sau au părăsit ţara. S-au întocmit un nr. de 45 de
procese verbale de insolvabilitate, iar 15 dintre acestea sunt contabilizate în evidență separată.
În cadrul acestui serviciu, activitatea privind identificarea și recuperarea debitelor datorate de
către persoanele juridice aflate în insolvență este un proces complex, ce presupune colaborarea
instituției noastre cu diverse entități cum ar fi : Oficiul National al Registrului Comerțului,
administratori judiciari, lichidatori judiciari etc. În vederea recuperării creanțelor de la
persoanele juridice cărora li s-a deschis procedura insolvenței de către alte instituții, s-au
întocmit 20 de cereri de înscriere cu creanță. Pentru persoanele fizice cărora li se execută silit
bunurile de către executorii judecătorești, s-au întocmit 12 cerereri de înscriere cu creanță. Pe
parcursul anului 2018, personalul Biroului Informatică a asigurat exploatarea în condiţii de
securitate a aplicaţiilor, a reţelei locale, întreţinerea bazelor de date persoane fizice – persoane
juridice, a acordat asistenţă pe linie de informatică personalului din celelalte compartimente ale
Direcţiei Fiscale. În sprijinul contribuabililor persoane fizice și juridice s-a venit cu aplicaţiile
ghiseu.ro și POS, care permit decongestionarea programului de lucru la casieriile Direcţiei. De
asemenea, s-au efectuat plăţi atât la persoane fizice, cât și juridice, prin intermediul Trezoreriei
Mediaş, înregistrându-se aproximativ 7568 ordine de plată. Total venituri buget local =
107.852.385,41 lei, din care venituri proprii realizate în cursul anului 2018 = 40.163.569,89 lei.
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DIRECȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CULTURĂ, SPORT, TURISM ȘI
TINERET

Evenimentele cuprinse în calendarul cultural – sportiv al Direcției Municipale pentru
Cultură, Sport, Turism și Tineret, aferent anului 2019, au fost organizate sub egida ,,Tradiția,
istoria și arta culinară se împletesc la Mediaș, în contextul Regiunii Gastronomice Europene’’.
Anul cultural 2019 a fost marcat de participarea municipiului Mediaș la proiectul Sibiu
Regiune Gastronomică Europeană, ca parte a consorțiului cu același nume, alături Consiliul
Județean Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu,
Universitatea ,,Lucian Blaga’’ și Asociația Județeană de Turism Sibiu. Municipiului Mediaș a
răspuns acestei provocări prin organizarea de evenimente cultural-artistice dedicate tradițiilor
gastronomice locale, istoriei și artei culinare specifice zonei noastre, în care au fost implicați
producători locali, manageri de hoteluri și restaurante, meșteșugari și artiști populari
reprezentativi pentru zona Târnavelor și Podișul Hârtibaciului. De asemenea aceste evenimente
au deschis noi colaborări cu instituții de cultură la nivel județean, precum Muzeul ,,Astra’’
Sibiu, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Școala
Populară de Artă și Meserii ,,Ilie Micu’’ Sibiu. Toate acestea s-au dovedit extrem de benefice
în promovarea și încurajarea producătorilor și micilor întreprinzători locali din domeniul
produselor culinare și meșteșugurilor tradiționale.
Alături de evenimentele special organizate în cadrul ,,Sibiu Regiune Gastronomică Europeanp
2019’’, preocupările Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș s-au
orientat și spre dezvoltarea elementelor de tradiție și istorie culinară locală în cadrul
evenimentelor culturale și de divertisment deja consacrate , organizate în municipiul Mediaș.
Festivalul ,,Mediaș – Cetate Medievală’’, Weinfest, Festivalul de Dansuri Maghiare
,,Vandorcsizma’’, Sărbătoarea Mediașului, Ziua Universală a Iei, Ziua Recoltei și Ziua
Națională a României au fost câteva din evenimentele care au inclus, alături de activitățile
specifice, ateliere gastronomice tradiționale, demonstrații culinare și târguri de meșteșugari.
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Amintim, în acest, organizarea, în premieră la Mediaș, în cadrul Festivalului ,,Mediaș –
Cetate Medievală’’, a proiectului ,,Ceramica decorativă și utilitară din zona Sibiului’’ în cadrul
căruia olari din România, Ungaria, Bulgaria și Republica Moldova s-au întrecut la roata olarului
și au gătit pe vatră deschisă, în vase de lut, rețete tradiționale specifice zonei. Tot în premieră
la Mediaș s-a desfășurat evenimentul ,,Gastronomia în Campania militară din sec. XV’’, inițiat
de Asociația Ordinul Cavalerilor de Mediaș, în care ordine cavalerești din Transilvania și
regiuni cu tradiție medievală din Croația, Serbia și Turcia au pregătit, pentru spectatorii
prezenți, rețete culinare specifice evului mediu.
Unul din momentele importante ale proiectului ,,Sibiu – Regiune Gastronomică
Europeană 2019’’ s-a derulat cu ocazia Sărbătorii Mediașului, când, într-un cadru festiv, dedicat
împlinirii a peste șapte secole de la prima atestare documentară a localității, a fost lansată
moneda aniversară Sibcoin Mediaș, moment ce a marcat oficial participarea municipiului de pe
Târnava Mare la acest proiect european.
Pe tot parcursul anului 2019, Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și
Tineret a desfășurat activități orientate către creșterea vizibilității și gradului de notorietate a
Bibliotecii Municipale ,,St.L.Roth’’, a Muzeului Municipal Mediaș și a Sălii Traube, atât în
cadrul comunității, cât și la nivel județean. De asemenea au fost inițiate, derulate și susținute o
serie de colaborări cu scopul îmbunătățirii și consolidării imaginii favorabile a acestor instituții
de cultură în rândul publicului. Amintim , în acest sens, implicarea Muzeului Municipal
Mediaș în proiecte comune de cercetare alături de instituții de profil de prestigiu, precum
Complexul Național Muzeal ,,Astra’’ Sibiu sau participarea la simpozioane și comunicări
științifice de prestigiu, cu participare internațională. Nu în ultimul rând, trebuie precizat că, prin
intermediul colaborărilor intermuzeale, piese din patrimoniul cultural al Muzeului Municipal
Mediaș au fost expuse în muzee naționale de profil, din țară.
Sala Traube, datorită colaborărilor și parteneriatelor încheiate în anul 2019, a găzduit spectacole
de teatru și de divertisment , susținute de actori renumiți ai scenei românești și nume sonore ale
showbizz-ului autohton, care au fost relatate în mass media națională. Nu în ultimul rând,
amintim aici prezența Televiziunii Naționale Române în Mediaș, cu ocazia celei de a doua ediții
a WineFest, care a realizat și difuzat materiale ample despre acest eveniment, transmisia live a
Cupei TOTAL Mediaș, etapă în cadrul Campionatului Național de Viteză în Coastă, de către
Autorally, precum difuzările în direct sau înregistrate ale spectacolelor de folclor, de către
postul de televiziune HORA.
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EVENIMENTE CULTURAL – SPORTIVE ȘI DE DIVERTISMENT
Pe parcursul anului 2019 în municipiul Mediaș s-au desfășurat un număr de
aproximativ 50 de evenimente cultural-sportive și divertisment, în diverse locații, precum:
Piața Regele Ferdinand I. Piața Corneliu Coposu, Hanul Greweln, Barajul Ighiș, Sala de Sport
din cartierul Vitrometan, unități școlare de pe raza municipiului.
Acestea au avut ca și organizator principal Primăria Municipiului Mediaș prin Direcția
Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret sau au fost realizate în colaborare cu
instituții, ONG-uri și diverși parteneri. Spectacolele, festivalurile și celelalte tipuri de
manifestări cultural-sportive s-au adresat întregii comunități, tuturor categoriilor de vârstă și
au răspuns diverselor exigențe, preferințe și cerințe ale publicului medieșean. Așa cum reiese
din descrierea și prezentarea fiecărui eveniment în parte, calendarul cultural-sportiv al
Municipiului Mediaș pentru anul 2019 a fost unul deosebit de diversificat ca și tematică,
genuri și preferințe artistice și culturale, motiv pentru care, evenimentele organizate s-au
bucurat de prezența unui public extrem de numeros, care adesea a depășit așteptările
organizatorilor.
LANSAREA TITLULUI SIBIU - REGIUNE GASTRONOMICĂ EUROPEANĂ

13.02. 2019, Restaurantul Reya
Evenimentul a marcat deschiderea oficială la Mediaș a proiectului european ,,Sibiu –
Regiune Gastronomică’’ și s-a bucurat de prezența președintei Diane Dodd precum și a
delegațiilor Regiunii Gastronomice Europene. De asemenea au fost invitați, cu acest prilej, un
număr important de firme, antreprenori și mici producători care au expus preparate culinare,
băuturi și produse meșteșugărești specifice Zonei Târnavelor.


MARȘUL PENTRU VIAȚĂ – Un proiect al Bisericii Ortodoxe Române, derulat la
nivel național, la care municipiul Mediaș participă pentru al treilea an consecutiv.
Evenimentul a avut rolul de a transmite principiile și învățăturile creștine și de a încuraja
implicarea activă a comunității în activitățile derulate de Protopopiatul Ortodox Mediaș. Data
și locul desfășurării: martie, Piața A. Șaguna și Piața R. Ferdinand I. Număr participanți: 400


FESTIVALUL MEDITERANEAN – Show-uri gastronomice și specialități culinare
inedite ale bucătăriei tradiționale mediteraneene, prezentate publicului medieșean pe durata a
două zile. Data și locul desfășurării: aprilie, Piața C. Coposu.

TÂRG DE PAȘTE – Jocuri, concursuri, personaje animate și activități distractive

oferite celor mici, în cadrul unui eveniment ce marchează debutul vacanței de Paște. Copiii
grădinițelor și claselor primare din unitățile școlare medieșene au realizat, special pentru
această ocazie, alături de cadrele didactice, standuri tematice cu produse specifice
sărbătorilor Pascale, care ulterior au fost premiate. Data și locul defășurării: aprilie, Grădina
de Vară Mediaș. Număr de participanți: 1 000


JOCUL TRADIȚIONAL DE ȚURU – Început ca un obicei al locuitorilor cartierului
Moșnei, cu mai bine de opt decenii în urmă, Jocul de Țuru a devenit treptat o tradiție a
Duminicii de Paște și un obicei specific Mediașului, care atage tot mai mulți localnici și
turiști. Pentru prima data, în acest an, evenimentul s-a bucurat de prezența și chiar
participarea unor turiști din America Latină și din țări europene. Data și locul desfășurării:
aprilie, str. Stejarului. Număr de participanți: 800


SĂPTĂMÂNA NAȚIONALĂ A VOLUNTARIATULUI – O serie de workshop-uri,
expoziții tematice, mese rotunde și expuneri, derulate timp de o săptămână, în municipiul
Mediaș, având ca temă activitatea de voluntariat și importanța implicării în proiectele
comunității. Tot cu acest prilej a avut loc o amplă activitate de ecologizare, toaletare și
înfrumusețare a Parcului Aviației, la care au participat elevii școlilor medieșene, sprijiniți de
membrii Crucii Roșii și de angajați ai Primăriei Municipiului Mediaș. Data și locul
desfășurării: mai, Sala Traube, Muzeul Gazelor Naturale, Parcul Aviației. Număr de
participanți: 200
v

PRODUS DE CLUJ – Spectacole de cântece și dansuri populare, târg de produse

culinare și meșteșugărești tradiționale transilvănene. Evenimentul a avut ca scop promovarea
obiceiurilor și tradițiilor Ardealului și, în special, a producătorilor locali autentici, proveniți
din diverse zone ale Transilvaniei. Data și locul desfășurării: mai, Piața C. Coposu. Număr
de participanți: 2 000
v

BUCURIA MIȘCĂRII – campionate și competiții sportive pe discipline și categorii

de vârstă, la care au participat elevi ai claselor primare din unitățile școlare medieșene.
Proiectul ,,Bucuria mișcării’’ a avut ca scop promovarea sportului în rândul elevilor dar și
încurajarea și îndrumarea copiilor talentați în diverse ramuri sportive, spre practicarea
sportului de performanță. La ediția 2019 competițiile sportive s-au desfășurat la disciplinele:
atletism, fotbal, baschet, handbal, tenis de masă și șah. Evenimentul a fost organizat în
parteneriat cu Clubul Sportiv Școlar și Clubul Sportiv Municipal Mediaș. Data și locul
desfășurării: mai - iunie, Sala de tenis de masă, Clubul Sportiv Școlar, Sala de sport (Șc.
Gimnazială nr. 7), Biblioteca Municipală Mediaș, Stadionul Textila. Număr de participanți:
800

v


1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI - În cadrul evenimentului
au fost organizate ateliere pentru copii, jocuri și concursuri, animație stradală, demonstrații
sportive precum și spectacole de muzică și dans. Data și locul desfășurării: iunie, Piața C.
Coposu. Număr de participanți: 1 000
v


SĂRBĂTOAREA MEDIAȘULUI – Desfășurat pe perioada a două zile, evenimentul
a cuprins, în prima parte, lansări de carte, dezbateri și prezentări având ca tematică momente
și figuri marcante ale culturii și istoriei Mediașului. De asemenea, au avut loc festivități
prilejuite de conferirea titlului de Cetățean de Onoare unor personalități ale vieții publice
medieșene, precum și lansarea oficială a versiunii medieșene a monedei Sibiu – Regiune
Gastronomică Europeană. Cea de a doua parte a Sărbătorii Mediașului a cuprins spectacole și
recitaluri susținute de artiști consacrați ai muzicii populare și ușoare românești: Dinu Iancu
Sălăjanu, Mioara Velicu, Ansamblul Junii Sibiului, Ioana Ignat, formația Holograf.
Data și locul desfășurării: iunie, Piața C. Coposu. Număr de participanți: 6 000

v

v


ZIUA EROILOR – Manifestare organizată în colaborare cu Unitatea Militară 01810
Mediaș, de comemorare a luptei și jertfei ostașilor români din toate timpurile, căzuți pe
câmpurile de luptă, de-a lungul istoriei noastre. Evenimentul a fost marcat prin ceremonialuri
militare, serviciu religios și depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor Mediaș, în prezența unui
public numeros din rândul reprezentanților societății civile și elevi ai unităților de învățământ
medieșene. Data și locul desfășurării: iunie, Cimitirul Eroilor Mediaș
v


ZIUA UNIVERSALĂ A IEI – Spectacole de muzică populară și folk, prezentări de
produse tradiționale, ateliere de creație, având ca temă tradițiile și obiceiurile românești.
Artiști și formații invitate:
Ansamblul folcloric ,,Florile Târnavei’’, Ansamblul
folcloric ,,Purtata’’ Mediaș și soliștii Andrei Bucur, Virgil Suciu și Sorin Poclitaru. Data și
locul desfășurării: iunie, Hanul Greweln. Public prezent: 500




ZIUA DRAPELULUI – Aflat la cea de a doua ediție, evenimentul a cuprins o serie
de ceremonialuri militar – religioase și momente festive dedicate tricolorului românesc și
simbolurilor naționale. Data și locul desfășurării: iunie, Piața C. Coposu și Catedrala
Ortodoxă Mediaș
v

FESTIVALUL BERII – Trei zile de spectacole, susținute de artiști îndrăgiți de

muzică populară și ușoară, standuri cu preparate culinare și parc de distracții au atras un
număr mare de participanți . Data și locul desfășurării: iunie, Piața C. Coposu. Public
prezent:
4 000
v


FESTIVALUL ,,MEDIAȘ- CETATE MEDIEVALĂ’’
Ajuns la cea de a XV-a ediție ,,Festivalul Mediaș – Cetate Medievală’’ a reunit cele mai
importante ordine cavalerești ale Transilvaniei care au oferit, timp de trei zile,publicului
prezent, spectacole, demonstrații de luptă și reconstituiri istorice ale unor momente
importante din istoria Transilvaniei. Trupe și formații consacrate de muzică medievală
precum Van (Ungaria), Truverii, Cimpoierii de Transilvania, Huniadi Cantores, Peregrinii,
Corbul și Lupus Dacus au susținut recitaluri de excepție pe scena festivalului, iar spectacolele
și demonstrațiile de luptă au fost completate de dansuri și animație stradală, statui vivante,
ateliere de artă medievală și spectacole interactive pentru copii susținute de: Grupul Nosa,
Zânele Silvane, Funny Art, Centrul Cultural Petre Țuțea, Calfele călătoare, Teatrul Strada.
Data și locul desfășurării: iulie, Hanul Greweln, Muzeul Municipal Mediaș, Biserica ,,Sf.
Margareta’’. Public prezent: 8 00

v


CAMPIONATUL NAȚIONAL DE VITEZĂ ÎN COASTĂ ,,CUPA MEDIAȘ
TOTAL’’ – Etapa din acest an a reunit la startul său un număr de 79 de piloți și s-a desfășurat
pe parcursul a 2 zile. Evenimentul a fost organizat de TOTAL România în parteneriat cu
Primăria Municipiului Mediaș și sub egida Federației Naționale de Automobilism. Data:
august, Hula Baznei. Public prezent:1 000
v


PETRECERE LA HAN – Spectacol susținut de interpreți de muzică populară și
ansambluri folclorice ale zonei Târnavelor alături de soliști vocali consacrați ai folclorului
transilvănean. Data și locul desfășurării: august, Hanul Greweln. Public prezent: 500
v


LA PERNE – FESTIVAL DE FILM O săptămână de proiecții de film în aer liber, în
cadrul unui eveniment organizat de CONTRAST Publicitate și Primăria Municipiului Mediaș.
Selecția filmelor prezentate publicului a fost alcătuită din filme românești și străine premiate
la cele mai importante festivaluri de film europene. O parte dintre proiecții au beneficiat și de
prezența producătorilor sau scenariștilor respectivelor producții care au intrat în dialog direct
cu publicul prezent și au prezentat aspecte inedite legate de realizarea acestora, cât și despre
industria cinematografică românească, în general. Data și locul desfășurării: august, Piața
Regele Ferdinand I. Public prezent: 2 000


ȘCOALA DE VARĂ – Proiect educațional derulat pe toată perioada vacanței școlare
de vară la care au participat preșcolari și elevi de ciclu primar ai unităților școlare din Mediaș.
Copiii prezenți, sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate au desfășurat zilnic activități
educative și distractive, sub formă de jocuri, întreceri sportive, vizite cu caracter educativ și
diverse alte activități adaptate vârstei și programelor școlare existente. Data și locul
desfășurării: iunie – septembrie 2019, Hanul Greweln. Număr de copii înscriși: 150
v


SPECTACOLUL VERII – Eveniment organizat cu prilejul încheierii vacanței de
vară , dedicat copiilor și adolescenților. Au fost organizate jocuri, ateliere de creație și
diverse activități distractive, iar seara a fost animată de concerte susținute de : Tudor Turcu și
formația clujeană REEA. Data și locul desfășurării: august, Hanul Greweln. Public prezent:
400
v


MEDIAȘ BIKE MARATHON – Competiție sportivă de tradiție a municipiului
Mediaș, înscrisă în calendarul Federației Naționale de Ciclism. La startul evenimentului au
luat parte aproximativ 400 de sportivi români și străini, legitimați la diverse cluburi de profil.
Competiția s-a desfășurat pe categorii diferite de vârstă și grade de dificultate ale traseelor,
cuprinzând și o secțiune dedicată copiilor sub 14 ani. Pe lângă natura sportivă a evenimentului,
Medias Bike Marathon are ca și obiectiv și promovarea și exploatarea potențialului turistic al
Mediașului și împrejurimilor sale. Data și locul desfășurării: septembrie, Municipiul Mediaș
și împrejurimi. Public prezent: 500

BUCĂTARII CIVITAS MEDIENSIS – Eveniment gastronomic cu participare

internațională, care a reunit echipe de bucătari din diverse țări europene, veniți la Mediaș să
pregătească și expună produse culinare specifice țării și zonei pe care o reprezintă. În cadrul
evenimentului au avut loc degustări de vin și preparate tradiționale, demonstrații de artă
culinară, concerte de muzică folk. Data și locul desfășurării: septembrie, Hanul Greweln.
Public prezent: 600
v

CUPA MEDIAȘULUI LA KICKBOXING – Gală sportivă de lupte, destinată

amatorilor și profesioniștilor, care a numărat peste 50 de meciuri, pe parcursul unei întregi
zile. Au participat sportivi legitimați la diverse cluburi de kickboxing din întreaga țară, iar
seara s-a încheiat cu spectacole sportive oferite de luptători profesioniști. Evenimentul a fost
organizat de Clubul Dragon Fight Mediaș alături de Primăria Municipiului Mediaș și Clubul

Sportiv Municipal. Data și locul desfășurării: septembrie, Sala Sporturilor. Public prezent:
1 000
v


WEINFEST – Timp de trei zile Piața Regele Ferdinand I din Mediaș s-a transformat
într-un centru de degustare a vinurilor, a preparatelor culinare și a muzicii live de mai multe
genuri. Publicul a avut posibilitatea să deguste vinuri atât din zona Târnavei, cât și din alte
zone ale României, și să achiziționeze produsele prezentate în cadrul festivalului. Gama
diversificată a produselor gastronomice a fost oferită de micii producători locali și din zonă.
Data și locul desfășurării: septembrie, Piața Regele Ferdinand I. Public prezent: 2000


CROSUL BUCURIEI – Eveniment deschis tuturor categoriilor de participanți, a
cărui obiectiv a fost promovarea și încurajarea exercițiului fizic în aer liber și a unui stil de
viață sănătos. Data și locul desfășurării: septembrie, Barajul Ighiș. Număr participanți: 200


LET’S DO IT, ROMANIA ! –O amplă acțiune de curățenie, dar și un exemplu
pozitiv pentru cei din jur, în ceea ce privește păstrarea unui mediu înconjurător cât mai curat.
Prin această activitate s-a dorit educarea și responsabilizarea întregii populații a municipiului
Mediaș în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător și păstrarea unui mediu curat.

Alături de voluntarii prezenți la acestă amplă campanie de curățenie și ecologizare au
participat reprezentanții municipalității, ai operatorului de salubritate EcoSal, Meditur, Apa
Târnavei Mari, Apele Române și ai instituțiilor de învățământ din oraș. Data și locul
desfășurării: octombrie, Hula Baznei, Izvorul Dorului, Barajul Ighiș. Număr de participanți:
80

ZIUA RECOLTEI – Cu ocazia sărbătorii tradiționale a recoltei au fost organizate o
serie de manifestări specifice acestui eveniment, precum amenajarea unui târg al
producătorilor locali, standuri tematice ale unităților școlare participante, jocuri, concursuri și
surprize pentru copii, spectacole de dans și muzică susținute de elevii școlilor medieșene. În a
doua parte a zilei pe scena din Piața C. Coposu au avut loc spectacole de dansuri și muzică
populară susținute de ansambluri și soliști renumiți, precum: Nicoleta Voica, Mariana Deac,
Vasile Coca. Data și locul desfășurării: octombrie, Piața C. Coposu. Public prezent: 2 000


ZIUA ARMATEI ROMÂNE – Ceremonialuri militar – religioase și momente festive
dedicate Zilei Armatei României, cu participarea reprezentaților societății civile, clerului și
unităților de învățământ din municipiul Mediaș. Data și locul desfășurării: octombrie,
Cimitirul Eroilor Mediaș. Public prezent: 300


ȘCOALA MEDIEVALĂ. GASTRONOMIA ÎN CAMPANIA MILITARĂ DIN
SEC. AL XV-LEA LA MEDIAȘ – Un eveniment cu participare internațională inițiat de

Asociația Ordinul Cavalerilor de Mediaș dedicat istoriei și tradițiilor culinare ale Evului
Mediu european. Data și locul desfășurării: octombrie, Hanul Greweln. Public prezent: 200

1 DECEMBRIE - ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI – Un eveniment de

amploare, dedicat Zilei Naționale a României care a cuprins dezvelirea Monumentului dedicat
Foștilor Deținuți Politici, lansări de carte, dezbateri și mese rotunde având ca temă Marea
Unire de la 1918, momente festive, ceremonialuri și defilare militară cu trupe și tehnică la
care au participat peste 200 de cadre militare ale garnizoanei Mediaș, Academiei Forțelor
Terestre Sibiu, ISU Sibiu, Jandarmeriei Sibiu. Defilarea a fost încheiată de 6 aeronave de
luptă ( MIG 21 Lancer și IAR PUMA SOCAT) aparținând Bazei Aeriene Câmpia Turzii care
au survolat cerul Mediașului. Data și locul desfășurării: decembrie, Primăria Municipiului
Mediaș/Piața C. Coposu. Număr de participanți: 4 000


MAGIA SĂRBĂTORILOR – Eveniment care a marcat începutul sezonului
sărbătorilor de iarnă, dedicat întregii comunități. Cu acest prilej a avut loc deschiderea oficială
a patinoarului amenajat în Piața R. Ferdinand, spectacole pe gheață pentru copii și concerte
extraordinare susținute de formația Compact și de SMILEY. Data și locul desfășurării:
decembrie, Piața R. Ferdinand I Număr spectatori: 2 000







EVENIMENTE CU CARACTER ȘTIINȚIFIC ȘI ACADEMIC
SESIUNEA NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE – Proiect de tradiție

inițiat de Colegiul Tehnic ,,Mediensis’’ cu sprijinul Primăriei Municipiului Mediaș care a
reunit cercetători, cadre universitare și specialiști din domeniile: istorie, geografie, filozofie,
sociologie. Lucrările și studiile susținute în cele două zile ale Sesiunii de Comunicări au fost
cuprinse în cadrul celor două volume anuale intitulate ,,Cultura Medieșeană’’. Data și locul
desfășurării: mai, noiembrie, Colegiul Tehnic ,,Mediensis’’.

CUPA MEDIENSIS LA DEBATE – competiție interjudețeană de dezbateri,
organizată în colaborare cu Colegiul Tehnic ,,Mediensis’’, destinată elevilor din învățământul
liceal. Data și locul desfășurării: octombrie, Primăria Municipiului Mediaș și Colegiul
Tehnic ,,Mediensis’’.

SALA TRAUBE
Pe parcursul anului 2019 la Sala Traube au avut loc un număr de peste 70 de evenimente
culturale și de divertisment, din cele mai importante categorii ale artelor spectacolului: teatru,
muzică clasică, operă și balet, spectacole folclorice, precum și spectacolele de divertisment,
destinate tuturor categoriilor de vârstă: stand –up comedy, iluzionism, dans modern, spectacole
interactive pentru copii. Pe lângă acestea, Sala Traube a găzduit conferințe, cursuri festive,
serbări școlare și a oferit săptămânal spațiul necesar pentru repetițiile actorilor Teatrului Popular
Mediaș, ai Trupei de teatru ,,Noi și … atât’’ și dansatorilor, soliștilor vocali și instrumentiștilor
Ansamblului folcloric ,,Purtata’’ Mediaș. Includem în prezentul raport o prezentare a celor mai
importante evenimente culturale desfășurate în anul 2019, pe scena Sălii Traube, clasificate pe
categorii de spectacole.
SPECTACOLE DE TEATRU
1. ȘANTAJ
Teatrul de Artă Deva
Data: 26.01.2019
Număr spectatori: 400

2. UN BĂRBAT ȘI MAI MULTE FEMEI –
Teatrul de Artă Deva
Data: 10.02.2019
Număr spectatori: 350

3.

4.

5.

CRIMĂ PE PALIER
Asociația Teatrul Popular Mediaș
Data: 23.02.2019
Număr spectatori: 250

D’ALE LUI CARAGIALE
Compania de Radio/Televiziune New Talents
Data:2.03.2019
Număr spectatori: 100

O NOAPTE FURTUNOASĂ
Teatrul de Artă Deva
Data:16.03.2019
Număr spectatori: 350

6.

FABULA TAINEI BINE PĂZITE
ȘIRETENIA ȘI DREPTATEA
JUDECĂTORULUI
Trupa de teatru ,,Noi și … atât’’
Data: 24.03.2019
Număr spectatori: 300

7.

CERTIFICATUL
Asociația Teatrul Popular Mediaș
Data: 30.03.2019
Număr spectatori: 50

8.

FERIȚI-VĂ DE FEMEILE MĂRITATE
Compania ArtStigma Cărăbuș
Data:2.04.2019
Număr spectatori: 230

9.

BANI DIN CER
Teatrul de Artă Deva
Data:13.04.2019
Număr spectatori: 150

10. BIBICU’ DIN NOU PE SCENĂ ed. XIII
Festival – concurs de teatru pentru elevi
Data:20.04.2019
Număr spectatori:200

11. TE IUBESC DAR NU PE TINE
Compania ArtStigma Cărăbuș
Data: 15.04.2019
Număr spectatori: 300

12. ZBOR DEASUPRA UNUI CUIB
DE CUCI
Teatrul de Artă Deva
Data:19.04.2019
Număr spectatori: 200

13. AMANTA – spectacol caritabil
Asociația Pomul Comorii
Data: 1.09.2019
Număr spectatori: 300

14. PIJAMALE
Asociația Teatrul Popular Mediaș
Data: 5.10.2019
Număr spectatori: 150

15. VIȘINATĂ DE AFINE
Trupa de teatru ,,Noi și… atât’’
Data:11.10.2019
Număr spectatori: 350

16. N/O IUBEAM
Teatrul de Artă Deva
Data: 19.10.2019
Număr de spectatori: 200

17. ANONIMUL VENEȚIAN
Teatrul de Artă Deva
Data:16.11.2019
Număr spectatori: 150

SPECTACOLE DE TEATRU ȘI DIVERTISMENT PENTRU COPII

Burtiplici și Tontolici
Teatrul de Artă Deva
26.01.2019

Vestitul Peticilă
Teatrul de Artă Deva
10.02.2019

Albă ca Zăpada
Teatrul Popular Mediaș
23.02.2019

Cenușăreasa
Teatrul Popular Mediaș
30.03.2019

Trandafiri de piatră
Teatrul Popular Mediaș
13.04.2019

Lupul și oița
Teatrul de Artă Deva
19.05.2019

Frozen – peripeții în regat
Spectacol interactiv
24.11.2019

Povestea lui Moș Crăciun
Trupa ,,Noi și…atât’’
8.12.2019

Magia lui Mickey Mouse
Spectacol interactiv
10.12.2019

Mickey Bucătarul
Spectacol interactiv
29.03.2019

Păcală și boieru /Ursul și Păcală
Teatrul Popular Mediaș
5.10.2019

Spărgătorul de nuci
Școala de balet Veronica
18.12.2019

SPECTACOLE DE FOLCLOR
 De Dragobete iubește românește, 24.02.2019
Un eveniment artistic plin de spiritualitate și trăire românească, dedicat valorilor și
tradițiilor creștine autohtone. Spectacolul a fost susținut de Cenaclul Lumină Lină alături
de invitații lor speciali:Părintele Doru Gheaja, autorul faimoaselor cântece ,,Aşa-i
românul'', ,,Tu, Ardeal'', ,,Cântecul lui Ştefan cel Mare'', ,,Măi, Ardeal'', Formația Balada
și Grupul Motto.

 Dor de Primăvară, 10.03.2019
Spectacol folcloric de tradiție susţinut de Ansamblul ,,Purtata’’ Mediaș și invitații lor.
Evenimentul a marcat intrarea în Postul Paștelui și totodată a deschis ciclul tradițiilor și
obiceiurilor legate de sosirea noului anotimp. La fel ca și la edițiile anterioare spectacolul
a reunit interpreți de folclor reprezentativi ai zonei Târnavelor alături de soliștii vocali,
instrumentiștii și dansatorii Ansamblului folcloric ,,Purtata’’ din Mediaș.
În program: Jeni Banea, Luminița Dejan, Cosmina Fulea, Aurelian Suciu, Costel Popa,
alături de Diana Crețu, Bianca Crețu și Radu Dumitru.

 Duminica de Florii – concert de pricesne, 21.04.2019
Eveniment de tradiție, organizat de Primăria Municipiului Mediaș, în parteneriat cu
Protopopiatul Ortodox Român Mediaș dedicat Sărbătorilor Pascale.
Concertul a adus în fața publicului pricesne și cântece religioase interpretate de soliștii
vocali Emilia Muntean, Diana Crețu, Aurelian Suciu și Dan Filuț Tabără, dar și un recital
de excepție susținut de Corala Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil a Catedralei Ortodoxe
Mediaș, însoțit de un cuvânt de învățătură rostit de Părintele Protopop Ovidiu Ioan Găban,
despre însemnătatea, semnificațiile și simbolurile Sărbătorii Floriilor și a Învierii
Domnului.



In Memoriam Ariton Tarnu, 29.09.2019
Spectacol folcloric dedicat îndrăgitului interpret de muzică populară, Ariton Tarnu,
una din vocile de referință ale folclorului zonei Târnavelor. Evenimentul a reunit
artiști de muzică populară reprezentativi ai Mediașului și nu numai, care și-au legat
numele și cariera artistică de cel ce a fost Ariton Tarnu.
Pe scena Sălii Traube au evoluat : Costel Popa, Victoria Meițescu, Marian Suciu,
Emilia Muntean, Aurica Bacea, Dan Filuț Tabără, alături de dansatorii, instrumentiștii
și soliștii vocali ai Ansamblului folcloric ,,Purtata’’ din Mediaș și Grupul
instrumental ,,Ceterașii de pe Câmpie’’.

Zilele Culturii Maghiare, 19 – 24. 10. 2019
O serie de manifestări, evenimente culturale și spectacole dedicate culturii, tradițiilor
și obiceiurilor maghiare din Transilvania, ajunse la ediția a XX-a, cu acest prilej fiind
organizate la Mediaș spectacole de muzică, dansuri populare și teatru pentru copii.



Iată, vin colindători, 15.12.2019
Spectacol de datini și tradiții românești, legate de Sărbătoarea Crăciunului și Anului
Nou. Au fost prezenți, pe scena Sălii Traube interpreți de muzică populară, cete de
colindători și ansambluri folclorice din diverse zone ale țării, care au adus în fața
publicului prezent obiceiurile și datinile specifice zonei. Evenimentul a fost deschis de un
recital de colinde și cântece religioase, interpretate de Corala ,,Sfinții Arhangheli Mihail
și Gavriil’’ a Catedralei Ortodoxe Mediaș. Invitatul special al acestui spectacol a fost
renumitul interpret de muzică populară Pr. Marius Ciprian Pop.

 Spectacol de Crăciun , 21.12.2019
Eveniment organizat de Școala Gimnazială ,,Istvan Bathory’’ și Ansamblul de dansuri
maghiare Gyongyvirag din Mediaș, dedicat tradițiilor și obiceiurilor de iarnă specifice
comunităților maghiare din Transilvania.

CONCERTE DE MUZICĂ CLASICĂ


Concert de Operă, 19.09.2019
Un eveniment caritabil organizat în parteneriat cu Clubul Lions, susținut de baritonul
medieșean Vasile Chișiu, soprana Egle Chișiu, tenorul Vlad Miriță și pianistul Alexandru
Petrovici. Sumele strânse în urma acestui concert, provenite din donațiile spectatorilor, au
fost oferite ca premii elevilor medieșeni din învățământul liceal, cu rezultate școlare
deosebite și premii obținute la concursurile școlare naționale și internaționale.



Râsu’, Plânsu’ … Iubirea – spectacol de muzică și poezie, 6.11.2019
Spectacol susținut de Sergiu Cioiu și invitații săi, printre care s-au numărat Adrian
Ivanițchi, Mihai Teacă și Silvana Tcacenco, alcătuit din cântece și poezii de dragoste,
compuse de Sergiu Cioiu pe versurile unor mari poeți: Marin Sorescu, Romulus
Vulpescu, Miron Radu Paraschivescu, Alexandru Mandy, George Ranetti, Stefan
Radof și George Topârceanu.



Concert extraordinar de Crăciun, 20.12.2019
Un eveniment muzical oferit publicului medieșean de Filarmonica de Stat din Sibiu.
Programul – special ales pentru perioada sărbătorilor de iarnă – a cuprins, printre altele,
suita „Christmas festival” de Alan Silvestri sau „Spărgătorul de nuci” de P.I.
Ceaikovski. Orchestra a fost condusă de dirijorul Virgil Popa și invitat special a fost
solista mezzosoprana Melinda Samson.

FESTIVALURI ȘI CONCURSURI


Artpedia – Festival școlar județean , 16/17.04.2019
Festival – concurs județean destinat elevilor școlilor gimnaziale din județul Sibiu.
Concursul, desfășurat pe parcursul a două zile, a reunit peste 150 de elevi, înscriși la cele
patru categorii: muzică populară și ușoară, teatru, artă plastică și dans. Scopul acestui
eveniment a fost descoperirea, încurajarea și susținerea elevilor talentați în diversele
forme de exprimare artistică, precum și promovarea acestora în cadrul concursurilor
regionale și naționale de profil.

Festivalul – concurs de muzică folk ,,Mediaș – Cetate Seculară’’, 13/14.12.2019
Eveniment cultural emblematic, atât pentru municipiul Mediaș, cât și pentru folk-ul
românesc, ediția cu numărul 36 a adus pe scena Sălii Traube tineri interpreți și formații
de muzică folk dornice de afirmare, alături de nume consacrate ale acestui gen de muzică,
în cadrul unor recitaluri de excepție. La ediția din 2019 au fost prezenți artiști precum
Cristian Buică, Walter Ghicolescu, Adrian Beznă, Florin Sprânceană, grupurile Moto și
Țapinarii.

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ,,ST.L.ROTH’’ MEDIAȘ
Pe parcursul anului 2019 Biblioteca Municipală ,,St.L.Roth’’ Mediaș a organizat un
număr de 15 evenimente și proiecte cultural – educative și 24 de expoziții tematice de carte, din
fondurile și colecțiile instituției. Activitățile și proiectele derulate la Biblioteca
Municipală ,,St.L.Roth’’ s-au adresat întregii comunități medieșene și au avut ca principale
obiective creșterea rolului cultural –educativ al bibliotecii în cadrul urbei, sporirea numărului de
utilizatori ai serviciilor oferite de Biblioteca Municipală ,,St.L. Roth’’ în atragerea de noi cititori,
în special din rândul populației tinere a municipiului, copii și adolescenți.
O altă direcție prioritară în activitatea Bibliotecii Municipale a constituit-o dezvoltarea,
modernizarea și eficientizarea serviciilor specifice bibliotecii, promovarea și creșterea gradului
de atractivitate a acestora, în special în rândul elevilor și îmbunătățirea modalității de interacțiune
cu utilizatorii și colaboratorii instituției.
Prezentăm, în rândurile următoare, principalele evenimente, activități și proiecte derulate
în anul 2019 la Biblioteca Municipală ,,St.L.Roth’’ Mediaș, însoțite de o scurtă descriere a
acestora.
1. DIN LIRICA EMINESCIANĂ – recital de poezie (ianuarie)
Eveniment de tradiție al Bibliotecii Municipale ,,St.L.Roth’’ ce evocă personalitatea și
creația poetului național Mihai Eminescu, organizat în colaborare cu elevii și cadrele
didactice ale Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’.
2. ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CITITULUI ÎMPREUNĂ – lectură publică
(februarie)
Eveniment organizat în colaborare cu Școala Gimnazială nr. 4, Școala Gimnazială nr. 6,
Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu’’ cu participarea invitatei Iulia Oltean, actriță a
Trupei de teatru ,,Noi și …atât’’.
3. ZIUA INTERNAȚIONALĂ A POEZIEI – recital de poezie și concurs de creație
literară (martie)
Eveniment la care au luat parte elevii clasei a XI-a a Liceului Teoretic ,,St.L.Roth’’
Mediaș.
4. 1 MARTIE – MĂRȚIȘOARE PLINE DE CANDOARE (martie) – ateliere de creație
Eveniment în cadrul programului ,,Școala altfel’’ desfășurat împreună cu copii și cadrele
didactice ale Grădiniței ,,Bucuria Copiilor’’ Mediaș.
5. CONCURSUL NAȚIONAL DE LECTURĂ ,,BĂTĂLIA CĂRȚILOR’’ (martieoctombrie)
Eveniment în cadrul unui proiect național de tradiție inițiat și implementat la nivel
național de Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj și Asociaţia Naţională a
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), ce își propune

descoperirea, încurajarea și cultivarea talentului literar în rândul elevilor din fiecare
comunitate. Concursul, dotat cu premii, a fost structurat pe grupe de vârstă și categorii de
creație literară și a beneficiat de prezența unui juriu compus din profesori de specialitate
din unități școlare medieșene. Participanții la acest proiect au avut de citit 10 cărți pe
fiecare categorie de vârstă și au întocmit câte o fișă de lectură pentru fiecare carte în parte.
Finala concursului s-a desfășurat în Sala Mare a Primăriei Municipiului Mediaș, prilej cu
care s-au acordat diplome și premii în cărți câștigătorilor. Numărul de elevi înscriși: 51
6. ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CĂRȚII PENTRU COPII – jurnal de lectură (aprilie)
Eveniment dedicat literaturii pentru copii, în care elevii participanți au avut ocazia să își
prezinte lecturile preferate și să cunoască în detaliu activitatea și cele mai noi achiziții de
carte ale secție pentru copii a Bibliotecii Municipale Mediaș. Au luat parte un număr de
30 de elevi ai Școlii Gimnaziale ,,Cireșarii’’ din Mediaș.
7. ORĂ DE LECTURĂ (aprilie)
Activitate la care au fost invitați elevi ai Școlii Gimnaziale ,,C.I.Motaș’’ Mediaș care au
parcurs, împreună cu cadrele didactice și personalul bibliotecii, pagini din autori clasici
români și străini, ai literaturii pentru copii.
8. ARTĂ ȘI LITERATURĂ (aprilie)
Activitate desfășurată în cadrul proiectului național ,,Școala altfel’’ la care elevii
participanți au avut prilejul să transpună în grafică, creion și acuarelă scene și personaje
îndrăgite din cărțile lor preferate. Au participat elevi de la Școala Gimnazială ,,Cireșarii’’
din Mediaș.
9. PE URMELE CĂRTURARULUI ,,ST.L.ROTH’’ (mai)
Lecție deschisă suținută de cadrele didactice de specialitate ale Liceului
Teoretic ,,St.L.Roth’’ în fața elevilor prezenți la Biblioteca Municipală Mediaș, în care a
fost evocată figura pedagogului și cărturarului St. L. Roth și contribuția pe care acesta a
avut-o la cultura și istoria Transilvaniei și, implicit, a Mediașului.
LUMEA POVEȘTILOR (mai)
Oră de lectură susținută copiilor Grădiniței nr.12, dedicată celor mai îndrăgite basme
populare românești.
10. DIN RUDE MARI ÎMPĂRĂTEȘTI, PERSONAJE DIN POVEȘTI (mai)
Activitate educativă desfășurată în cadrul programului ,,Școala altfel’’, la care au
participat copii ai Grădiniței ,,Bucuria Copiilor’’ însoțiți de cadre didactice. Cei mici au
avut prilejul să descopere minunatul univers al basmului românesc cu personajele sale
fascinante.
11. ATELIERE DE VACANȚĂ – cursuri și ateliere (iulie)
În fiecare an, Biblioteca Municipală ,,St.L.Roth’’ organizează în luna iulie cercuri și
ateliere destinate elevilor de diferite vârste, sub îndrumarea angajaților instituției și
cadrelor didactice invitate. Activitățile au ca scop dezvoltarea creativității, perspicacității
și atenției celor mici, dar sunt totodată un bun prilej apropiere și familiarizare a copiilor
cu Biblioteca Municipală și serviciile oferite de aceasta. Au fost organizate cercuri de

literatură și folclor românesc, sudoku, rebus, dar și alte tipuri de activități care s-au
bucurat de un interes deosebit din partea copiilor care au trecut pragul bibliotecii.
12. ZIUA
INTERNAȚIONALĂ
PENTRU
REDUCEREA
DEZASTRELOR
NATURALE (octombrie)
Activitate în cadrul căreia elevi ai claselor de Științe Naturale din cadrul Liceului
Teoretic ,,Axente Sever’’ Mediaș au putut afla, de la personalul specializat al Primăriei
Municipiului Mediaș, apecte inedite și deosebit de interesante legate de cele mai
importante calamități naturale pe care le-a cunoscut Mediașul, în perioada sa modernă,
dar și modul eficient în care acestea pot fi prevenite iar efectele lor devastatoare pot fi
mult diminuate.
13. PRIETENA MEA, CARTEA (octombrie)
Prezentări de carte și oră de lectură cu participarea cadrelor didactice și elevilor Școlii
Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’.

Concomitent cu activitățile desfășurate la Biblioteca Municipală ,,St.L.Roth’’ Mediaș, au fost
organizate expoziții de carte reprezentative precum:
Ianuarie
Februarie

 “Eminescu pururi tânăr”
 „Unirea Principatelor Române” – 160 de ani de la înfăptuirea actului istoric de la 24
ianuarie 1859
 „Cinci săptămâni în balon” – expoziţie omagială a scriitorului francez Jules Verne
 Scriitori evocaţi în luna februarie : Eugen Barbu, Geo Bogza, Marin Sorescu precum şi
scriitorii locali : Ovidiu Dan, Petre Lupan

Martie

 Femeia, eterna poveste
 In memoriam Nichita Stănescu

Aprilie

 „Răţuşca cea urâtă” – aniversare a scriitorului danez Hans Christian Anderser
 Poveşti de Paşti – expoziţie de carte tematică

Mai

 9 Mai – „Ziua Independenței României”
 „Eroi au fost, eroi sunt încă”

Iunie

 Laureaţii Premiului Nobel în Literatură
 Compozitori europeni în colecţiile Bibliotecii - Ziua Muzicii Europene

Iulie

 Călători români prin lume
 Cartea de vacanţă

August

 Din Colectiile Bibliotecii – Editura RAO
 Din Colectiile Bibliotecii – Editura Polirom Top 10 +

Septembrie

 Bibliografie şcolară
 Clasici ai picturii universale – expoziţie de albume de artă

Octombrie

 Scriitori octombrişti : Marin Preda, Eugen Lovinescu, Duiliu Zamfirescu, Zaharia Stancu,
Mihail Sadoveanu

Noiembrie

 Locuri, eroi şi legende
 „Carte veche şi rară” – evidenţierea colecţie de carte veche de sfârşit de secol XIX,
început de secol XX din fondul de carte al bibliotecii

Decembrie

 Decembrie 1918- Marea Unire – eveniment politic şi cultural în conştiinţa românilor –
expoziţie tematică
 Revoluţia Română – 30 de ani de la evenimentele din 22 decembrie 1989 – expoziţie de
carte tematică
 Moş Crăciun cu plete dalbe

Activități curente specifice, desfășurate în anul 2019




Servirea utilizatorilor prin împrumutul cărţilor la domiciliu şi la Sala de lectură
Activităţi biblioteconomice – activitate specifică de bibliotecă; dezvoltarea colecţiilor,
evidenţă, organizare, catalogare, clasificare, conservare, gestionarea documentelor
Prelucrarea curentă a documentelor periodice intrate în colecţiile bibliotecii prin
achiziţionare sau donaţii, cărţile au fost inventariate, înregistrate, clasificate conform
Clasificării Zecimale Universale , catalogate, întocmite fişe de carte (alfabetic,
sistematic, topografic), s-a aplicat ştampila și s-au lipit coduri de bare, au fost
introduse în formatul electronic Liberty5 şi predate Secţiilor de Împrumut carte pentru
Adulţi şi Copii prin procese verbale.

Date și statistici referitoare la activitatea Bibliotecii Municipale ,,St.L.Roth’’ în anul 2019
Situația numărului lunar de cititori înscriși

Ponderea cititorilor înscriși
pe categorie de vârstă

Situația cărților nou intrate în fondul de
carte al Bibliotecii Municipale Mediaș

MUZEUL MUNICIPAL MEDIAȘ
Pe parcursul anului 2019, Muzeul Municipal Mediaș a organizat un număr de 12 expoziții
temporare, 8 evenimente cu caracter cultural-educativ, precum și o serie de proiecte și activități
specifice instituției muzeale cu scopul promovării și valorificării patrimoniului muzeal existent,
creșterii notorietății, gradului de atractivitate și importanței culturale a instituției în cadrul
comunității, atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori medieșeni dar și turiști români și
străini.
Prezentăm, în rândurile următoare, principalele evenimente, activități, proiecte și
programe derulate de Muzeul Municipal Mediaș pe parcursul anului 2019, însoțite de o scurtă
descriere și suport vizual ( fotografii, afișe, grafice ).
1. MAGIA IERNII – Expoziție de artă plastică realizată în colaborare cu prof. Sorin
Pănăzan, cu participarea elevilor Școlii Gimnaziale ,,C.I.Motaș’’, Școlii Gimnaziale nr. 7,
Școlii Gimnaziale ,,I. Bathory’’. Vernisajul expoziției: 23.01.2019

2. TUDOR TURCU: AMINTIRI ȘI VISE – expoziție de pictură
Vernisajul expoziției: 5.03.2019

3. SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ – expoziție de artă
Expoziție de artă plastică a elevilor Școlii Gimnaziale ,,Istvan Bathory’’ Mediaș care a
comemorat Revoluția de la 1848, o dovadă a faptului că municipiul Mediaș este un

exemplu de urmat în afirmarea diversității culturale și lingvistice caracteristică
Transilvaniei. Vernisajul expoziției: 14.03.2019

4. ARMONII DE PRIMĂVARĂ – expoziție de artă
Expoziție temporară de artă plastică, realizată în colaborare cu Școala Gimnazială ,,C.I.
Motaș’’ și Școala Gimnazială nr.7 din Mediaș. Vernisajul expoziției: 11.04.2019

5. PÂNZA DE PĂIANJEN – expoziție de artă intinerată
Expoziție realizată de Muzeul Municipiului Oradea – Complex Cultural, în colaborare cu
Muzeul Municipal Mediaș. Vernisajul expoziției:17.05.2019, la sediul Muzeului
Municipiului Oradea.
6. NOAPTEA MUZEELOR – 18 MAI
Natură și fantezie – In memoriam Emil Mureșan, Turnul Pietrarilor
Fluturi autohtoni și exotici din colecțiile muzeului, Muzeul Municipal Mediaș
Jocul spiritelor – expoziție de artă plastică, Muzeul Municipal Mediaș
Al cincilea an consecutiv când la Mediaş se organizează un program unitar dedicat acestui
eveniment muzeistic, fiind implicate toate instituţiile locale de profil, ce a oferit
publicului posibilitatea parcurgerii unui veritabil tur cultural al muzeelor și caselor
memoriale medieşene. Cu acest prilej, alături de expozițiile permanente ale Muzeului
municipal Mediaș au fost organizate diverse evenimente culturale, ateliere și expoziții atât
la sediul Muzeului Municipal Mediaș, dar și în Turnul Pietrarilor și Casa
memorială ,,St.L.Roth’’. Tot cu acest prilej programul instituției muzeale a fost prelungit
până după miezul nopții, înregistrându-se un număr de 1353 de vizitatori (933- Muzeul
Mediaș, 97- Casa memorială ,,ST.L.Roth’’, 323 – Turnul Pietrarilor).

Evenimentul a prilejuit mutarea într-un spațiu nou și reorganizarea pe module
expoziționale a lucrărilor artistului plastic medieșean Emil Mureșan. Începând din această
dată, Turnul Pietrarilor găzduiește cele mai importante și valoroase lucrări de sculptură,
modelaj și tablouri în pânză de păianjen realizate de maestrul Emil Mureșan, cuprinse în
cadrul unei expoziții comemorative și deschisă publicului larg.

7. RÂNDUIALA SĂSEASCĂ
Expoziție organizată în colaborare cu Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu,
despre viața tradițională a comunității săsești din Transilvania.
Vernisajul expoziției: 7.06.2019

8. O EXPERIENȚĂ EUROPEANĂ. MOȘTENIREA ISTORICĂ ȘI CULTURALĂ
A GERMANILOR DIN ROMÂNIA
Expoziție realizată de Muzeul Național de Istorie a României la care au fost expuse
obiecte de patrimoniu (lăzi de breaslă, manuscrise, diverse documente) ale Muzeului
Municipal Mediaș aparținând comunităților săsești din Transilvania. Vernisajul
expoziției: 12.06.2019
9. FAMILIA VON HEYDENDORFF
Primăria Municipiului, la inițiativa Asociației Locului Natal, a derulat acest proiect de
promovare a patrimoniului cultural-istoric împreună cu parteneri importanți din
Germania, precum Familia Heydendorff și Muzeul Transilvan din Gundelsheim, dar a
avut și parteneri locali prin Forumul Democrat al Germanilor din Mediaș și Parohia
Evanghelică C.A. Mediaș. Au fost prezenți membri ai familiei von Heydendorff, care au
răspuns invitației Primăriei Municipiului Mediaș: dna. Ulrike și dl. Peter Conrad von
Heydendorff-Wolfrum, dna. Annemarie Olga și dl. Dieter Conrad von HeydendorffAschenbrenner, dna. Dagmar și dl. Uli Lommatzsch, dna. Helga și dl. Erwin Scharf.
Dezvelirea plăcii comemorative de pe clădirea din P-ța Regele Ferdinand I, nr. 1, a

reprezentat în principal o recunoaștere din partea administrației municipiului Mediaș a
meritelor avute de membrii acestei familii, chiar dacă, așa cum ne învață istoria, nu
întotdeauna deciziile și acțiunile oamenilor sunt cele mai fericite, ele trebuie privite în
concordanță cu evenimentele și conjuncturile în care s-au petrecut faptele. De asemenea,
implicarea Primăriei Municipiului Mediaș în acest proiect a constat și în organizarea unui
simpozion cu teme legate de istoria familiei Heydendorff precum și în restaurarea unei
valoroase picturi aflată în patrimoniul cultural al orașului nostru de aproximativ 120 de
ani. Restaurarea acestei picturi, care reprezintă portretul unui membru important al
familiei Heydendorff, nu simbolizează altceva decât importanța și interesul arătate față de
protejarea patrimoniului cultural moștenit. Evenimentul a fost denumit generic
”Memoria Urbis” (Memoria Orașului) tocmai pentru a releva importanța pe care
Mediașul o arată valorilor sale, a celor care s-au străduit să dezvolte permanent acest oraș.
În viitor municipalitatea medieșeană, alături de partenerii săi, își propune să continue
acest proiect. Data evenimentului: 25.09.2019

10. XXL TARANTULA EXPO
Expoziție de tarantule, insecte și fluturi deschisă la Muzeul Municipal Mediaș în data de
29.09.2019.
11. PĂSĂRI DIN MEDIAȘ ȘI ÎMPREJURIMI
Expoziție temporară alcătuită din specimenele naturalizate selectate din colecția Muzeului
Municipal Mediaș, prin care s-a dorit realizarea unei incursiuni în tainele avifaunei
medieșene. Cele peste 60 de specii de păsări selectate includ specii comune, dar și păsări
rar sau foarte rar întâlnite în zona noastră. Publicul vizitator a avut ocazia să admire unele
dintre cele mai frumoase păsări sălbatice, precum pescărușul albastru (Alcedo atthis),
grangurul (Oriolus oriolus) și prigoria (Meropsapiaster).Păsările au fost structurate
expozițional în funcție de habitatul în care acestea pot fi întâlnite. Vernisajul expoziției:
9.12.2019

12. MAGIA COPILĂRIEI – expoziție de artă
Expoziție realizată în colaborare cu Școala Gimnazială nr.
Gimnazială ,,C.I.Motaș’’ din Mediaș. Vernisajul expoziției: 13.12.2019
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ACTIVITĂȚI DE PEDAGOGIE MUZEALĂ:
 Mica Unire (23 ianuarie) – Primăria Municipiului Mediaș în parteneriat cu Școala
Gimnazială „Mihai Eminescu” a aniversat 160 de ani de la Unirea Principatelor Române,
Moldova și Țara Românească, printr-o prezentare interesantă dedicată elevilor referitoare
la istoricul, personalitățile și modul de realizare al Unirii din anul 1859, desfășurată la
Muzeul Municipal Mediaș
 Premierea concursului școlar dedicat vieții și activității lui Sthepan L.Roth (18 mai) activitatea a marcat 170 de ani de la moartea lui St. L. Roth și a fost organizată în
colaborare cu Liceul Teoretic ,,Stephan Ludwig Roth’’ din Mediaș. Evenimentul s-a
desfăşurat la Casa Memorială Stephan Ludwig Roth sub forma unui concurs dedicat vieții
și activității pedagogului și preotului medieșean.
 Workshop de pirogravură și sculptură (18mai) – realizat de artiștii plastici Mario Lup
și Jeni Roșianu, în cadrul evenimentului ,,Noaptea Muzeelor’’.
 ,,De-a Arhitectura’’ (5 iunie) – program educațional care a avut ca scop solicitarea și
dezvoltarea creativității elevilor, pentru a-i face mai atenți la ce se întâmplă în orașul lor și
a-i ajuta să descopere lumea fascinantă a arhitecturii.
 Ziua Universală a Iei (23 iunie) – eveniment desfășurat la Hanul Greweln, unde au fost
expuse planșe cu piese de vestimentație și motive cusute, din colecțiile Muzeului
Municipal Mediaș.
 Marea Carte a Unirii, autor: Vasile Lupașc-Sfintes – lansare de carte (19 iulie) – a
avut loc la sediul Muzeului Municipal Mediaş, fiind inclusă în seria de evenimente
organizate cu ocazia Festivalului ,,Mediaș – Cetate Medievală’’.
 Micii Cercetători (octombrie – decembrie) – organizat în colaborare cu profesoara în
învăţământul primar Camelia Ciugudean şi elevi ai Școlii Generale Nr. 1. Au fost
organizate o serie de întâlniri de familiarize și cunoaștere a unor monumente istorice din
orașul Mediaș, precum Biserica Evanghelică ”Sf. Margareta” și Turnul Pietrarilor, dar și
aspect legate de vechii cavaleri ai cetății medievale (reconstituire istorică: Mihai Cotei).
Muzeul Municipal Mediaș a desfășurat activități specifice de restaurare, conservare,
evidență și îmbogățire a patrimoniului muzeal precum: pregătirea obiectelor pentru expunere
și cercetare, verificarea condițiilor de microclimat, înregistrarea și monitorizarea condițiilor de
microclimat și realizarea de grafice ale variațiilor UR și T, activități zilnice de control a stării
de conservare a obiectelor din expoziții și depozit, controlul stării de conservare a
monumentelor Muzeul Municipal, Casa Memorială ,,St.L.Roth’’, Turnul Pietrarilor, Turnul

Forkesch, Turnul Rotarilor, tratamente de conservare și carantină, tratamente fumigații,
realizare/actualizare baze de date în format electronic/transcriere Registrul de Evidență Bunuri
Culturale și Fonotecă, fotografiere/scanare bunuri de patrimoniu, întocmire fișe de conservare
și analitice de evidență, consultare obiecte, preluare, înregistrare, prelucrare obiecte donate
acceptate în patrimonial cultural, procurarea de material ornitologic și entomologic pentru
expozițiile temporare Păsări din Mediaș și împrejurimi și Fluturi autohtoni și exotici din
colecțiile Muzeului Municipal Mediaș.

ACTIVITĂȚI DE
SIMPOZIOANE:

CERCETARE

ȘI

PARTICIPĂRI

LA

CONFERINȚE

ȘI

 Cercetare patrimoniul muzeal (istorie-arheologie-etnografie-științe ale naturii) de către
următorii profesori / cercetători: prof. dr. Volker Wollmann (Germania), dr. Hansotto
Drotloff (Germania), Peter Reicher (Ungaria), conf. Univ. dr. Cristian I. Popa (Alba Iulia),
arh. Cristian Plantos (Sibiu), arh. Claudiu Munteanu (Sibiu), dr. Daniel Sana (Sibiu), cmd.
Mircia Țiplea (Mediaș), prof. dr. Mihai Chiriac (Mediaș), prof. Elena Jampa (Mediaș),
prof. Helmuth J. Knall (Mediaș), drd. A. Șovrea (Sibiu), drd. Claudiu Purdea (Alba Iulia),
Ioan Pintea (Mediaș), muz. dr. Ionuț Iorgu (București), drd. Csaba Vizauer (Cluj Napoca),
Mihaela Man (Mediaș / UK), drd. Anda Podaru (Mediaș / Olanda), dr. Ionuț Tăușan
(Sibiu), prof. univ. Lazlo Rakosi (Cluj Napoca), prof. Aniko Mitruly (Cluj Napoca), drd.
Georgiana Mărginean (București), biolog Paul Leafe (Marea Britanie).
 Participare la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice, organizată de către Colegiul
Tehnic Mediensis în colaborare cu Primăria Municipiului Mediaș, cu tema: ,,Un tezaur
dacic descoperit recent la Mediaș’’ (noiembrie)
 Cercetare arheologică la Ernea (jud. Sibiu) – colaborare C. N. M. ASTRA Sibiu și
Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu (iulie)
 Simpozionul Naţional de Entomologie organizat de Societatea Lepidopterologică Română
(cel de-al XXIX-lea), a avut loc în data de 13 aprilie 2019 sub genericul MOARTEA
INSECTELOR – AVERTISMENT APOCALIPTIC (aprilie)
SITUAȚIE LUNARĂ NUMĂR VIZITATORI MUZEUL MUNICIPAL 2019:

REPARTIȚIA ANUALĂ A NUMĂRULUI DE VIZITATORI
MUZEUL MUNICIPAL/TURNUL PIETRARILOR:
TOTAL VIZITATORI: 4 529

CENTRUL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ
Pe parcursul anului 2019 Centrul de Informare și Promovare Turistică a răspuns
solicitărilor diverselor instituții, organizații și delegații locale care au efectuat deplasări în
străinătate, furnizând materiale de informare și promovare turistică ale municipiului Mediaș, cu
scopul creșterii gradului de notorietate și a atractivității turistice a municipiului Mediaș. Amintim,
în acest sens, colaborarea cu filială locală a IPA ( Asociația Internațională a Polițiștilor) , Liceul
Tehnologic ,,Automecanica’’ Mediaș, Casa memorială ,,Hermann Oberth’’ Mediaș. De asemenea
Centrul de Informare Turistică Mediaș a avut, de-a lungul anului 2019 o colaborare permanentă
cu unitățile de cazare și agențiile de turism din Mediaș și împrejurimi, care s-a concretizat în
furnizarea constantă de materiale de informare și promovare turistică, dar și promovarea ofertelor
de cazare și turistice ale organizațiilor mai sus menționate, prin afișarea la sediul propriu și
punerea la dispoziția turiștilor a materialelor și produselor de promovare oferite de acestea.
Alte activități desfășurate la Centrul de Informare și Promovare Turistică au constat în:
întocmirea de baze de date și actualizarea permanentă a acestora, cuprinzând informații relevante
în materie de turism (date de contact și oferte ale unităților de cazare și agențiilor de turism din
Mediaș și împrejurimi), elaborarea de baze de date electronice, formulare și alte instrumente de
lucru pentru eficientizarea interacțiunii cu turiștii și alte categorii de solicitanți, comercializarea
la sediul CIT de bilete pentru spectacolele organizate de Direcția Municipală pentru Cultură,
Sport, Turism și Tineret Mediaș sau găzduite la Sala Traube, având ca scop creșterea vizibilității
Centrului și a numărului de vizitatori, colaborarea cu cadrele didactice și asigurarea desfășurării
în cele mai bune condiții a activităților didactice de tip after – school din dorința de a iniția
tinerii în cunoașterea orașului și istoriei locale.
Numărul lunar de turiști deserviți

SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ A INSTITUȚIEI


Execuția bugetară a perioadei raportate:

INDICATORI
ECONOMICI

ANUL 2019
Buget
Buget final
inițial
aprobat
aprobat

Subvenție
finală
bugetul local

Sponsorizări Venituri
propuse

Venituri
realizate

Realizat/
BVC

0

1

2

3

4

5

6

7

BUGET LOCAL

4.628.000,00

4.480.600,00

3.487.923,83

506.000,00

140.000,00

167.869,79

119,91%

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 Situație venituri proprii
Instituția/sursa de venit
Sala Traube
Cinematograf Mediensis
Muzeul Municipal
Bibliotecă
Patinoar
Taxă competiții sportive
Alte venituri
Centrul de Informare Turistică
Turnul Fierarilor
Turnul Pietrarilor
Total venituri

Total venit/ lei
22.686,04
22.751,82
8.470,00
8.511,58
54.853,08
33.380,00
2.315,10
3.306,25
10.903,92
692,00
167.869,79

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş (D.A.S.), înfiinţată prin H.C.L. Mediaș nr.
98/2006, funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, prestatoare
de servicii publice şi de utilitate publică, acordând servicii sociale primare şi specializate, în
condiţiile prevăzute de lege.
Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş asigură aplicarea politicilor sociale la nivel local
în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu handicap, precum şi al oricăror persoane aflate în nevoie, având atribuții în
conformitate cu prevederile legale.
Din punct de vedere cantitativ, activitatea D.A.S. Mediaș pentru anul 2019 se reflectă
în numărul de acte înregistrate (acte interne, cereri, dosare din partea cetățenilor) și anume un
număr de 6563 de astfel de acte.
SERVICIUL BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SERVICII SOCIALE
Serviciul Beneficii de Asistenţă Socială şi Servicii Sociale oferă beneficii şi servicii
sociale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor, în vederea depăşirii unor situaţii
de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea
coeziunii sociale, în conformitate cu actele normative în vigoare.
Serviciul are în structura sa 4 compartimente diferite, fiecare cu atribuţii specifice, care
se intersectează însă în anumite puncte.
În cadrul serviciului își desfășoară activitatea un număr de 14 persoane.
COMPARTIMENT BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Venitul minim garantat
În luna ianuarie 2019 existau 39 de familii sau persoane singure beneficiare ale acestui
beneficiu social; pe parcursul anului 2019 s-au primit 26 de cereri noi, iar în luna decembrie
2019 au fost în plată 41 de persoane singure sau familii.
Pentru plata acestor persoane se prelucrează lunar o serie de acte prin care se dovedeşte
că sunt îndreptăţite să beneficieze de ajutorul social; o parte din aceste acte sunt înaintate lunar
la A.J.P.I.S. Sibiu, instituţie care efectuează plata ajutorului social.

-

Ajutoare de urgenţă şi ajutoare de înmormântare
acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru cazuri extreme
214

ajutoare de înmormântare pentru deces în familia beneficiară de ajutor social
În cursul anului 2019 au fost acordate 5 ajutoare de urgenţă și 3 ajutoare de
înmormântare în cazul beneficiarilor de ajutor social.
-

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă în perioada sezonului rece, pentru patru
categorii de beneficiari și presupun îndeplinirea următoarelor activități:
- consilierea cetăţenilor şi primirea cererilor, întocmirea referatelor, a statelor de plată, a
rapoartelor statistice;
- introducerea în baza de date a acestor cereri;
- întocmirea lunară a referatelor, tabelelor și a rapoartelor statistice, înaintarea situaţiilor
la E.ON Gaz Romania, Electrica Furnizare S.A. şi A.J.P.I.S. Sibiu
Situaţia statistică se prezintă astfel:
Nr. Beneficiari Nr.beneficiari
Luna

Nr. Beneficiari

Nr.beneficiari

Energie electrică

Lemne – pentru
familiile fără ajutor
social

Lemne
familiile
social

176

11

26

17

190

11

30

19

Gaze naturale

Noiembrie
2019
Decembrie
2019

–
pentru
cu ajutor

Alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii pentru creşterea copilului, stimulent de inserţie
Sunt preluate dosarele beneficiarilor, sunt verificate şi înaintate lunar la A.J.P.I.S. Sibiu,
instituţie care efectuează plata acestor beneficii sociale.
Situaţia statistică se prezintă astfel:
Dosare - Alocaţii de stat pentru copii
288 dosare
Dosare - Indemnizaţii crestere copil
237 dosare
Dosare - Indemnizații acordate în cazul copilul cu handicap şi/sau a 10 dosare
părintelui cu handicap
Dosare - Stimulente de inserţie
167 dosare
Cereri - Modificări la alocaţia de stat pentru copii (cont bancar,
191 dosare
schimbare de reprezentant legal, restanţă, schimbare de adresă)
Anchete sociale/dosare pentru familii cu copii aflaţi în diferite
41
anchete
situaţii născuţi în străinătate, părinţi şi copii plecaţi în
sociale /dosare
străinătate, familii cu copii revenite din străinătate).

-

Alocaţia pentru susţinerea familiei
În cazul acestui tip de beneficiu social sunt efectuate următoarele activități:
Verificarea dosarelor, întocmirea de referate şi dispoziţii, întocmirea borderourilor
privind acordarea, modificarea cuantumului, încetarea acestui beneficiu social şi
predarea lor la A.J.P.I.S. Sibiu, instituţie care efectuează plata acestui beneficiu social;
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-

Actualizarea permanentă a bazei de date privind familiile beneficiare de alocaţie pentru
susţinerea familiei;
Dinamica dosarelor pentru acest beneficiu social, pentru anul 2019 se prezintă astfel:

Dosare noi depuse
Dosare încetate din plată
Dosare în care s-au efectuat modificări

38
68
33

La sfârşitul anului 2019, în evidenţa DAS Mediaș au existat 90 de familii beneficiare de
alocaţie pentru susţinerea familiei.
Stimulent educaţional – tichete de grădiniţă 2019
Din anul 2016 au fost implementate prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea
accesului la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu
modificările şi completările ulterioare, fiind acordate tichete de grădiniță.
La nivelul serviciului sunt făcute anual următoarele demersuri: informarea comunităţii
locale cu privire la acest beneficiu social, identificarea beneficiarilor, preluarea şi prelucrarea
dosarelor – întocmirea referatelor, dispoziţiilor, a tabelelor, etc.; comunicarea permanentă cu
instiţuţiile de învăţământ preşcolar.
Tabelul următor reliefează numărul copiilor care au beneficiat de tichete de gradiniţă
(conform prevederilor legale în lunile iulie, august nu se acordă aceste tichete) :
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Număr copii beneficiari de
stimulent educaţional
17
17
17
13
13
13
12
19
20
20

Abonamente gratuite pentru transportul urban în comun, evidenţa şi distribuirea
lor, întocmirea lunară a tabelelor cu beneficiarii - persoanele cu handicap accentuat şi grav
precum şi asistenţii personali ai acestora, veteranii de război şi văduvele acestora, deportaţii,
refugiaţii, deţinuţii politici, eroii revoluţiei din decembrie 1989. La sfârşitul anului 2019, au fost
1103 persoane care au beneficiat de astfel de abonamente gratuite.
Abonamente gratuite pentru transportul urban în comun pentru pensionari
Întocmirea de rapoarte lunare şi a tabelelor cu beneficiarii acestor facilităţi.
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La sfârşitul anului 2019 în evidenţa noastră au fost 9521 de pensionari care au beneficiat
de astfel de abonamete gratuite.
Măsuri de suport şi sprijin pentru persoane vârstnice
Pentru anul 2019, la nivelul Consiliului Local Mediaş au fost stabilite măsuri de suport
şi sprijin pentru persoanele vârstnice care au fost puse în aplicare de către D.A.S. Mediaş şi
anume:
- premierea (sub forma acordării unor drepturi băneşti într-un cadru festiv) persoanelor
vârstnice care au împlinit 80 de ani (349 de persoane premiate) şi premierea familiilor
care au aniversat 50 de ani de căsătorie (123 familii premiate).
COMPARTIMENT SERVICII SOCIALE
Cantina de Ajutor Social
Beneficiază de serviciile Cantinei de Ajutor Social persoane şi familii aflate în situații
economico-sociale sau medicale deosebite. - lunar, 60 de porţii de mâncare.
La sfârşitul anului 2019, 49 de familii au beneficiat de 60 de porţii de hrană gratuită
(familiile cu mai mulţi copii beneficiază de 2 sau 3 porţii).
Astfel, sunt realizate următoarele activități:
- întocmirea tabelelor lunare cu beneficiarii, a referatelor şi a dispoziţiilor pentru acordare
sau sistare de hrană, a referatelor şi a dispoziţiilor de alocaţie de hrană (suma necesară
lunar), efectuarea periodică a anchetelor sociale la domiciliul beneficiarilor în vederea
reevaluării situaţiei socio-financiare a familiilor;
- colaborare cu S.C. ARIS S.R.L. Mediaş, societatea care se ocupă cu prepararea şi
distribuirea hranei zilnice beneficiarilor.

Persoane cu handicap
- Întocmirea de anchete sociale pentru persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu,
adulţi şi copii, necesare la comisia de expertiză pentru adulţi, respectiv pentru comisia
pentru protecţia copilului Sibiu, pentru evaluarea sau reevaluarea cazului, sau pentru
internarea într-un centru specializat - în medie 45 de anchete sociale/lună;
- Întocmirea periodică de anchete sociale pentru persoanele cu handicap grav care solicită
acordarea indemnizaţiei sau asistent personal;
- Întocmirea contractelor cu familiile copiilor cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale
speciale, în vederea implementării și monitorizării Planului de abilitare/reabilitare a
acestor copii.
Specialiştii din cadrul serviciului acordă permanent servicii sociale de informare,
consiliere socială persoanelor cu privire la procedura încadrării în grad de handicap, existând o
bună colaborare cu Comisia de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte pentru încadrarea în
grad de handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Sibiu, care îşi desfăşoară activitatea de două ori pe
lună la sediul direcției noastre.
În evidenţa D.A.S. Mediaş se află asistenţii personali pentru persoanele cu handicap
grav, angajaţi cu contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile legale.
217

Situaţia statistică se prezintă astfel:

Nr. Luna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ianuarie 2019
Februarie 2019
Martie 2019
Aprilie 2019
Mai 2019
Iunie 2019
Iulie 2019
August 2019
Septembrie 2019
Octombrie 2019
Noiembrie 2019
Decembrie 2019

Număr
total Număr
asistenţi
asistenţi
personali
personali
pentru adulti
cu
handicap
grav
103
87
103
86
104
87
104
87
109
91
113
94
114
95
117
96
117
96
115
94
115
94
116
95

Număr
asistenţi
personali
pentru copii cu
handicap grav
16
17
17
17
18
19
19
21
21
21
21
21

De asemenea, este acordată indemnizaţia pentru persoanele cu handicap grav
persoanelor care optează pentru acest beneficiu social în locul asistentului personal.
Numărul total la sfârşitul anului 2019 a fost de 292 indemnizaţii pentru persoanele cu
handicap grav.
Pentru a veni în sprijinul persoanelor cu handicap şi a persoanelor vârstnice din municipiul
nostru, au fost acordate subvenţii, în anul 2019, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea
unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială, pentru Asociaţia Phoenix Speranţa Mediaş,
ARPEHAM Mediaş, Asociaţia Sfântul Mihail Mărturisitorul.
Persoane vârstnice
- întocmirea de anchete sociale pentru persoanele vârstnice în vederea internării lor în
centre rezidențiale pe perioadă determinată sau nedeterminată de timp – 43 anchete
sociale
Întocmirea anchetelor sociale la solicitarea diferitelor instituţii: la solicitarea instituţiilor
de învăţământ pentru elevi în vederea acordării drepturilor băneşti în cadrul programului „Bani
de liceu“, la solicitarea Casei Judeţene de Pensii Sibiu, la solicitarea Judecătoriei Mediaş în
vederea instituirii curatelei pentru persoanele aflate în dificultate, la solicitarea centrelor
rezidențiale, etc.
COMPARTIMENT PROTECŢIA COPILULUI
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-

-

Întocmirea de anchete sociale pentru copiii aflaţi în dificultate, la solicitarea instituţiilor
sau din oficiu - un număr de 102 anchete sociale întocmite
Întocmirea de rapoarte psiho - sociale pentru minorii care sunt redaţi în familie sau
pentru menţinerea lor în instituţii de ocrotire, fişe de monitorizare pentru minorii aflaţi
în dificultate, în vederea redării lor în familia de provenienţă sau luarea unei măsuri de
protecţie - un număr de 63 de rapoarte şi fişe de monitorizare
Întocmirea de planuri de servicii în vederea prevenirii separării copiilor de familia de
provenienţă - un număr de 30 de planuri de servicii
Verificări periodice în teren împreună cu reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sibiu

În preajma sărbătorilor religioase de iarnă, au fost distribuite un număr de aproximativ
3.500 de pachete cadou copiilor cu vârsta până la 14 ani din municipiul nostru. Aceste pachete
au fost donate de Asociaţia Kleiner Prinz din Germania, asociație care a dezvoltat în timp o
relație de colaborare cu municipalitatea medieșeană.
Au fost eliberate un număr de 11 dovezi străinătate în urma notificării părinţilor care
pleacă la muncă în străinătate, cu privire la creşterea și îngrijirea pe acea perioadă a copiilor.
Au fost încheiate 48 de contracte cu familiile copilului cu dizabilităţi, în vederea
asigurării îndeplinirii obiectivelor cuprinse în planul de abilitare şi reabilitare a copilului cu
dizabilităţi.
COMPARTIMENT LOCUINŢE SOCIALE ŞI DE NECESITATE
Direcția de Asistență Socială Mediaș administrează fondul locuințelor sociale din
municipiul nostru, în conformitate cu prevederile legale.
Astfel au fost efectuate următoarele activități:
- evaluarea şi verificarea periodică a situaţiei socio-economice pentru familiile care deţin
locuinţe sociale şi de necesitate;
- întocmirea a 33 de contracte de închiriere pentru titularii de locuinţe sociale şi 177 de
acte adiţionale pentru prelungirea de contracte de închiriere;
- întocmirea Listei de priorităţi pe anul 2019 - au fost depuse 73 dosare care au fost
analizate şi cuprinse în Lista de priorităţi pentru anul 2019 aprobată prin hotărâre de
Consiliu Local;
- au fost repartizate 7 locuinţe sociale;
- corespondenţă/adrese periodice pentru beneficiarii de locuinţă socială cu privire la
obligaţiile prevăzute în contractele de închiriere, răspunsuri date persoanelor care au
solicitat o locuinţă socială - 46 de adrese;
 verificarea periodică a locuinţelor sociale şi de necesitate în vederea soluţionării
problemelor existente şi a conservării şi întreţinerii fondului existent de locuinţe sociale,
precum şi consilierea și orientarea cetăţenilor cu privire la prevederile Legii nr. 114/1996,
legea locuinţelor cu modificările şi completările ulterioare.
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Au fost reabillitate 3 imobile cu destinația de locuinţe sociale şi anume, pe străzile P.
Aman nr. 9, L. Blaga nr. 32, Angărul de Jos nr. 53
Poze

Str. P.Aman, nr.9, înainte de reparaţii:

Str. P. Aman, nr. 9, după reparații:

Str. L. Blaga, nr. 32, înainte de reparaţii:
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Str. L. Blaga, nr. 32, după reparații:

Str. Angărul de Jos, nr. 53, înainte de reparaţii:
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Str. Angărul de Jos, nr. 53, după reparații:

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş este cea care urmăreşte punerea în aplicare a
mandatelor de executare cu muncă în folosul comunităţii, în conformitate cu sentințele
judecătorești.
În acest sens au fost realizate următoarele activități:
- evidența mandatelor de executare;
- evidența orelor prestate de contravenienți și comunicarea către instanțele de judecată a
efectuării lor, dar și cazurile în care contravenienții cu rea-voință s-au sustras de la
executarea orelor, solicitând transformarea muncii în folosul comunității în sancțiunea
amenzii.
Pe tot parcursul anului 2019, au fost întreprinse toate demersurile pentru ducerea la
îndeplinire a mandatelor de executare, în sensul că reprezentantul D.A.S. Mediaș însoțit de
echipaje ale Poliţiei Locale s-a deplasat la domiciliile celor în cauză pentru a-i informa despre
existenţa mandatelor şi pentru a-i determina să le ducă la îndeplinire.
De asemenea, a existat o colaborare permanentă cu organele abilitate, Judecătoria
Mediaș, Poliţia Locală, Poliţia Mediaș şi cu S.P.C.L.E.P. Mediaş, în special în vederea
identificării domiciliilor celor care trebuie să execute muncă în folosul comunităţii. S-a
colaborat, de asemenea, cu Direcția de Administrare a Domeniului Public Mediaș , U.A.M.S.
Mediaș, Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș, Spitalul
Municipal Mediaș, locații unde cei care au avut mandate şi-au executat efectiv munca.
D.A.S. Mediaş urmăreşte, de asemenea, punerea în aplicare a ordonanţelor parchetelor
de pe lângă judecătorii, pentru cei care, conform Codului de procedură penală trebuie să
presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, dar și a deciziilor Serviciilor de probațiune
care dispun executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
Astfel, în anul 2019 au fost puse în executare 59 de sentințe civile ale judecătoriilor prin
care s-a dispus munca neremunerată în folosul comunității, 26 decizii privind executarea
obligației de a presta muncă neremunerată în folosul comunității ale Serviciului de Probațiune
Sibiu și 14 ordonanțe ale parchetelor de pe lângă judecătorii prin care s-a dispus munca
neremunerată în folosul comunității.
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SERVICIUL CONTABILITATE RESURSE UMANE ADMINISTRATIV IT
În cadrul serviciului își desfășoară activitatea un număr de 8 persoane.

COMPARTIMENT RESURSE UMANE ŞI MONITORIZARE ASISTENŢI
PERSONALI, INDEMNIZAŢII
Acest compartiment asigură aplicarea strategiei şi a politicilor de resurse umane,
gestionează evidenţa personalului din cadrul direcţiei, asigură procesele de recrutare, selecţie,
promovare, administrarea salarizării, evidenţa asistenţilor personali şi a indemnizaţiilor
acordate persoanelor cu handicap grav, întocmirea actelor specifice.
COMPARTIMENT ECONOMICO FINANCIAR ADMINISTRATIV
Compartimentul financiar este compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei de
Asistenţă Socială prin intermediul căruia se asigură managementul financiar contabil pentru
întreaga activitate economică a instituţiei.
Compartimentul financiar contabilitate a gestionat în anul 2019 bugetul pentru activităţi
finanţate din buget local în sumă de 17.671.523 lei și din bugetul de stat în sumă de 1.215.884
lei.
Toate operaţiunile contabile au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legii
Contabilităţii.

COMPARTIMENT IT ACHIZIŢII PUBLICE
Activitatea Compartimentului Achiziţii Publice se desfăşoară în domeniul
organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice în vederea atribuirii de contracte
de furnizare, de servicii şi de lucrări.
În cadrul compartimentului se întocmeşte documentaţia necesară demarării şi
desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, respectiv se întocmeşte dosarul achiziţiei publice
pentru fiecare contract atribuit sau acord – cadru încheiat.
Sinteza activităţii desfăşurate în anul 2019 se prezintă astfel:
Au fost demarate şi încheiate:
- 33 contracte de achiziţie publică pentru D.A.S. Mediaș
- 1 contract pentru UA.M.S. Mediaș
- 1 procedură simplificată de achiziție publică
- 8 contracte de lucrări de reparații
- 15 contracte de prestări servicii
- 8 contracte furnizare
- 2 contracte de investiții
- 54 achiziții in SEAP-SICAP online
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Procedura simplificată de achiziție publică:
1 contract prestări servicii de catering la Unitatea de Asistență Medico - Socială din
municipiul Mediaș, în valoare totală de 302.950,00 lei fără TVA
Din achizițiile online finalizate în SEAP-SICAP au fost încheiate:
8 contracte lucrări de reparații în valoare totală de 516.400,78 lei fără TVA.
15 contracte servicii în valoare totală de 69.895,29 lei fără TVA
8 contracte furnizare în valoare totală de 69.025,99 lei fără TVA
54 achiziții directe (online și ofline)
contracte utilități (E-ON, Electrica, Ecosal, ATM, Telekom, RCS-RDS)

În cadrul contractelor mai sus amintite se regăsesc contracte finalizate sau în curs de
finalizare, cum ar fi:
- Contract achiziție și montaj camera video Creșa Nr. 2 (investiții)
- Lucrări de amenajare curte exterioară, imobil locuințe vulnerabile, str. Gravorilor, nr. 14
- Lucrări reparații clădire de locuințe sociale, str. Angărul de Jos, nr. 23
- Lucrări de reparații instalație electrică locuințe sociale, str. Tineretului, nr.3 și nr. 5
- Lucrări de construcție gard Creșa nr. 2
- Lucrări de construcție toalete exterioare, str. Angărul de Jos, nr. 23
- Lucrări de reparații acoperiș, clădire de locuințe sociale, str. Lucian Blaga, nr.34
- Lucrări de reparații acoperiș clădire de locuințe sociale, str. Pictor Theodor Aman, nr.9
- Lucrări de reparație sistem de alarmă, sediul D.A.S.
- Contract furnizare produse farmaceutice și produse de îngrijire personală
- Contract furnizare produse de panificație și patiserie
- Contract furnizare produse alimentare, fructe și legume
- Comandă furnizare sisteme de calcul și licențe;(investiții)
- Contract furnizare produse de birotică-papetărie, materiale tipărite și formulare tipizate
- Contract furnizare produse și materiale de curățenie
- Contract servicii de întreținere periodică și revizie tehnică aparatură din cabinetul școlar
de stomatologie
- Contract furnizare utilități
- Contract prestări servicii de deratizare și dezinsecție
- Contract prestări servicii de analize organoleptice, fizico-chimice și bacteoriologice
(probe hrana/apa la creşe )
- Contract prestări servicii de consultant în domeniul securității și sănătății în muncă
- Contract prestări servicii de preparare servire și distribuire a 60 de porții de mâncare /zi
pentru persoanele care beneficiază de hrană la Cantina de ajutor social
- Contract achiziție tichete de vacanță
- Contract prestări servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă antiefracție,
dispecerizare și intervenție rapidă
- Contract prestări servicii de întreținerea centralelor termice și a echipamentului auxiliar
- Achiziție cursuri de formare profesională
- Contract prestări servicii de medicina muncii
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Contract achiziție stingătoare și prestări servicii de verificare, reîncărcare și reparare
stingătoare
Contract prestări servicii de mentenanță aplicații Indsoft – Sico, Indsoft – SicoPS și
Indsoft – SicoAS
Contract prestări servicii de organizare masă festivă pentru persoanele vârstnice din
Municipiul Medias și sat aparținător Ighișul Nou, cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Contract prestări servicii de colectare deșeuri medicale, cabinete școlare
Contract furnizare produse lactate
Contract prestări servicii de curățenie
Achiziție fețe de masă Creșa nr. 2
Achiziție vase inox Creșa Nr. 2
Achiziție scaune de birou
Achiziție produse de birotica și papetărie Crisserv
Achiziție obiecte sanitare și becuri APC Universal Partner
Achiziție produse IT și consumabile de birou SC Mecosoft SRL
Achiziție servicii dezinsecție, Creșa Nr.2
Achiziție aeroterme cabinete școlare
Achiziție servicii de restaurant - 50 ani de căsătorie
Achiziție diplome – 50 ani căsătorie
Achiziție ușă termopan intrare bloc de locuințe sociale, str. Luncii, nr. 1 bl.3
Achiziție coșuri de gunoi selectiv
Achiziție pompă de apă și boiler electric Creșa Nr. 2
Achiziție echipamente Serviciul SMURD
Achiziție obiecte și material sanitare pentru centralele termice sediul D.A.S.

CREŞE
În cadrul Direcției de Asistență Socială funcţionează două creşe care oferă servicii
sociale cu program de zi specializate în creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în
vârstă de până la 3 ani.
Creşa nr. 1 situată în Mediaş, str. Sondorilor, nr. 18 are o capacitate de 30 de locuri,
din care în anul 2019 au fost ocupate 30 de locuri, în prezent efectivul creșei este ocupat în
proporție de 100 % şi există 7 cereri pentru anul şcolar în curs şi 4 solicitări pentru anul şcolar
2020-2021.
În cadrul acestei creșe își desfășoară activitatea un număr de 5 persoane.
Din luna noiembrie 2019 Creşa nr. 1 beneficiază de sistem video prin intermediul căruia
părinții (pe baza unei parole de acces, a unui acord cu privire la imaginile furnizate și a
declarației de confidențialitate) pot să își vadă copiii în timpul programului creșei.
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Creşa nr. 2, situată în Mediaş, str. 1 Decembrie, nr. 34 are o capacitate de 60 de locuri
iar în anul 2019 au fost ocupate 58 de locuri, în prezent efectivul creșei este ocupat în proporție
de 90 % şi există 12 cereri pentru anul şcolar în curs şi 18 solicitări pentru anul şcolar 20202021.
În cadrul acestei creșe își desfășoară activitatea un număr de 8 persoane.
Pentru această creșă funcționează, de asemenea, un sistem video prin intermediul căruia
părinții (pe baza unei parole de acces, a unui acord cu privire la imaginile furnizate și a
declarației de confidențialitate) pot să își vadă copiii în timpul programului creșei.

Ambele creșe funcționează cu program zilnic, în intervalul orar 6.00 - 16.00.
În cele 230 zile lucrătoare din anul 2019 au frecventat creșele din cadrul direcției noastre
un număr 10.349 copii, cu o medie de 45 copii/zi.
Micul dejun și prânzul sunt pregătite zilnic de bucătar în blocul alimentar, meniul fiind
stabilit de bucătar împreună cu asistentul medical și este diversificat în fiecare zi respectânduse normele de nutriție și igienă a copiilor.
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Serviciile celor două creșe sunt asigurate de personal calificat care s-a implicat
permanent în organizarea diferitelor activități tematice cu copiii: serbare de 8 Martie, carnaval,
„Săptămâna Altfel“, sărbătoarea Unirii, ziua Iei, ziua Recoltei, acordarea unor diplome cu
diverse ocazii, etc.
De asemenea, există stabilită o bună relație de comunicare și colaborare cu părinții
copiilor.
Personalul angajat s-a preocupat zilnic de îngrijirea şi educarea copiilor care au
frecventat creşa precum şi de întreţinerea şi buna gospodărire a mijloacelor fixe şi mobile din
cadrul unităţii.

ASISTENŢĂ MEDICALĂ – UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
În cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, îşi desfăşoară activitatea doi medici –
medicină generală, un medic stomatolog şi 9 asistenţi medicali, în vederea acordării de servicii
medicale competente în cadrul cabinetelor medicale şcolare din municipiul nostru.
În cadrul cabinetelor de medicină generală îşi desfăşoară activitatea doi medici de
medicină generală şi 9 asistenţi medicali care acordă servicii de asistenţă medicală elevilor care
au frecventat învăţământul de masă în cursul anului 2019 în toate unităţile de învăţământ din
municipiul Mediaş.
În cadrul acestui an s-au desfăşurat următoarele activităţi:
- 5 triaje epidemiologice efectuate după vacanțele școlare
- Consultaţii pentru depistare boli acute, consultaţii în vederea participării elevilor la
competiții sportive, excursii şi tabere şcolare, examene medicale de bilanţ - 9181
consultaţii
- Eliberarea adeverințelor medicale în diferite cazuri
- Vizarea meniurilor săptămânale în unităţile de învăţământ cu bloc alimentar
- Susţinerea de ore cu tematica educaţie pentru sănătate
- Asigurarea asistenţei medicale la competiţii sportive organizate de unităţile de
învăţământ arondate, examenele de capacitatea şi bacalaureat precum şi în taberele
şcolare
CABINET STOMATOLOGIC
În cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială există un cabinet şcolar stomatologic, la care
sunt arondate toate unităţile de învăţământ din municipiul nostru.
În cadrul Cabinetului medical stomatologic îşi desfăşoară activitatea un medic specialist
stomatolog.
Activitatea medicală în anul 2019 s-a concretizat în:
- consultaţii 1404
- tratamente 2378 dintre care:
- tratamente pulpare 358
- extracţii 261
- detartraj mecanic 80
- periaj profesional 70
- obturaţii 1016
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manopere lucrări protetice 38
tratamente afte, stomatite 16
sigilări în şanţuri şi fosete 253
anestezii 217
eliberare de reţete medicale 131
trimitere pentru efectuarea de radiografii dentare 25
ore educaţie sanitară 10
scutiri medicale din motive stomatologice 85

ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ
Din anul 2016, în cadrul direcției își desfășoară activitatea un mediator sanitar, persoană
responsabilă să faciliteze comunicarea între membrii comunității de rromi din municipiul nostru
și autoritatea publică locală, să colaboreze cu medicii de familie ori de câte ori este nevoie, în
diferite campanii de prevenție, informare, educare și conștientizare din domeniul promovării
sănătății, în colaborare cu specialiști din cadrul direcției - asistent social, psiholog, sociolog.
SMURD
SMURD din cadrul D.A.S. Mediaş reprezintă componenta instituţională a administraţiei
publice locale Mediaş constituită în parteneriat cu Autoritatea de Sănătate Publică prin Spitalul
Judeţean Sibiu (UPU), cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă, I.S.U. Sibiu, prin Detaşamentul de
pompieri Mediaş. Acest serviciu funcţionează în vederea apărării şi salvării de vieţi omeneşti
atunci când acestea sunt expuse unui pericol iminent determinat de diferiţi factori care apar în
timpul unor evenimente care se produc la nivelul sectorului de competenţă.
În cadrul SMURD, din partea autorității publice locale își desfășoară activitatea 5
pompieri salvatori.
În anul 2019, serviciul SMURD din cadrul Secţiei de pompieri Mediaş a intervenit în
1734 de cazuri, cu 65 de cazuri mai mult faţă de anul 2018.
În ceea ce priveşte cazuistica acţiunilor, 94% din totalul intervenţiilor o reprezintă
asistenţa medicală de urgenţă, restul de 6% fiind reprezentată de asistenţa medicală la cazuri de
natură traumatică: accidente rutiere, traumatisme produse prin agresiune, traumatisme produse
prin cădere de la acelaşi nivel, cădere de la înălţime, etc.
Asistenţa medicală de urgenţă s-a asigurat în următoarele cazuri:
- 80 afecţiuni cardiace
- 194 intoxicaţii
- 302 traumatisme
- 8 arsuri
- 11 stop cardiorespirator resuscitat
- 23 stop cardiorespirator neresuscitat
- 875 cazuri medicale
- 148 neurologice
- 3 decedaţi
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4 alte afecţiuni
39 prim ajutor la accidente rutiere
8 accidente cu descarcerare
17 deplasări fără intervenţie
12 patrulări pentru prevenirea hipotermiei

Tipuri de intervenții SMURD
patrulări prevenire hipotermie
deplasări fără intervenție
descarcerare
asistența persoanei
prim-ajutor la accidente rutiere
alte afecțiuni
decedați
neurologice
cazuri medicale
SCR neresuscitat
SCR resuscitat
arsuri
traumatisme
intoxicații
afecțiuni cardiace
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4
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8
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ADĂPOST DE NOAPTE ŞI ASISTENŢĂ DE REINSERŢIE PENTRU
PERSOANELE FĂRĂ ADĂPOST (A.N.A.R.)
Adăpostul de Noapte şi Asistenţă de Reinserţie pentru Persoanele fără Adăpost, serviciu
social din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, acordă servicii sociale pentru persoane
fără adăpost, fără sprijin familial, în general fără surse de venit.
În cadrul A.N.A.R. își desfășoară activitatea 5 persoane.
Capacitatea adăpostului de noapte este de 15 locuri, distribuite în două dormitoare – 8
locuri bărbaţi şi 7 locuri femei.
Pe parcursul anului 2019 activitatea adăpostului de noapte s-a desfăşurat în raport cu
programul de lucru stabilit, ture de 12 ore, între orele 19.00 – 07.00.
Adăpostul de noapte a oferit servicii sociale şi asistenţă unui număr de 34 de persoane,
majoritatea bărbaţi, cu vârsta cuprinsă între 19 ani şi 84 de ani.
Pentru asigurarea unei bune funcţionări a adăpostului de noapte, au fost efectuate pe
parcursul anului reparaţii de întreţinere, a fost asigurat în permanenţă necesarul de materiale de
curăţenie în vederea igienizării corespunzătoare a adăpostului precum şi materialele necesare
în vedere realizării igienei personale pentru beneficiarii adăpostului. Tot în vederea asigurării
unui cadru de lucru igienic au fost efectuate deratizări periodice.
Pe timpul staţionării în adăpost, persoanelor fără adăpost li s-a asigurat igiena corporală
în regim de urgenţă, deparazitare, după caz, un loc în spaţiul amenajat pentru dormit, haine şi
lenjerie pentru uzul personal şi de asemenea li s-a oferit ceai cald servit într-un spaţiu amenajat
şi dotat cu mese şi scaune, spaţiu adecvat şi pentru socializare.
Pe parcursul anului 2019 s-au primit sponsorizări pentru beneficiarii adăpostului
constând în alimente (hrană caldă şi conserve) şi îmbrăcăminte, de la persoane fizice din
municipiul Mediaş.
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OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020
1. Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite în municipiul Mediaş atât de furnizorii publici cât
şi de furnizorii privaţi de servicii sociale
2. Dezvoltarea de servicii sociale care să satisfacă nevoile identificate în comunitate, pentru
diferite categorii de persoane în dificultate
3. Atragerea de surse de finanţare externe necesare dezvoltării de servicii sociale
4. Îmbunătăţirea continuă a colaborării între furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale
5. Elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Mediaş
6. Perfecţionarea continuă a specialiștilor din cadrul direcţiei
7. În anul 2020, conform programului anul de achiziții publice elaborat, va continua programul
de lucrări și reparații pentru clădirile de locuințe sociale aflate în stadiu de degradare, în vederea
îmbunătățirii condițiilor de locuit,â din Municipiul Mediaș şi anume:
-

lucrări de anvelopare clădire de locuințe sociale, str. Pictor Theodor Aman, nr. 12
lucrări de reparații acoperiș clădire de locuințe sociale, str. Nisipului, nr.8
lucrări de proiectare cu execuție branșament electric imobil destinat persoanelor
vulnerabile, str. Gravorilor, nr. 4 şi achiziție mobilier pentru dotarea acestui imobil
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UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO – SOCIALĂ

În anul 2019, un număr de 128 de persoane au beneficiat de serviciile socio-medicale
oferite de Unitatea de Asistență Medico- Socială Mediaș, iar totalul cheltuielilor a fost de
2.797.524 lei, din care 733.897lei (venituri proprii),734.510 lei (subvenții Ministerul Sănătății)
și 1.301.868 lei (subvenții Bugetul Local).
În cursul anului 2019 s-a avut în vedere îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite, sau realizat lucrări de reparaţii interioare ale clădirilor în care se desfăşoară activitatea U.A.M.S,
in valoare de 41.998 lei.
De asemenea, în anul 2019, Unitatea de Asistență Medico - Socială a beneficiat de suma
79.951 lei, bani alocați din fondul bugetului local pentru secțiunea dezvoltare, astfel a fost
utilată o sală de kinetoterapie, unde persoanele internate pot beneficia de servicii de recuperare
și gimnastică medicală. De asemenea, a fost reparată și dotată sala de mese a unității și oficiul
pentru distribuția hranei.

Toți pacienții beneficiază de ședințe de consiliere oferite ca parte a serviciilor
psihosociale pentru persoanele vârstnice pe întreaga perioadă a internării. Frecvența ședințelor
de consiliere are loc o dată pe săptămână în funcție de caracteristicile stării de sănătate a fiecărui
pacient și este asigurată prin contract de prestări servicii de doamna psiholog clinician Streza
Teodora.
În cadrul unității, pe lângă personalul existent format din 26 angajați , un număr de 8
persoane desfășoară activități specifice în baza unor contracte de voluntariat.
Unitatea de asistență Medico-Socială Mediaș în parteneriat cu Școala Postliceală Auxila
Medias, organizează și desfășoară stagiul de pregătire practică, în vederea învățării la locul de
muncă a persoanelor care urmează cursurile de calificare pentru funcția de asistent medical
generalist.
Unitatea de asistență medico socială a primit în urma contractului de sponsorizare nr.
36465/25.10.2019 suma de 100.000 lei de la Societatea Romgaz S.A., care a fost repartizată la
secțiunea investiții, urmând ca în prima luna a anului 2020 să se înceapă procedura de achiziție
a unor paturi electrice destinate dotării saloanelor.
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În cadrul U.A.M.S Mediaș ș-au desfășurat activitatea un număr de 38 de persoane care
au avut de efectuat muncă în folosul comunității (MFC) conform mandatelor de executare emise
de:
1. Parchetul de pe langă Judecătoria Mediaș (13 ordonanțe ale Parchetelor de pe lângă
judecătorii prin care s-a dispus munca nerenumerată în folosul comunității, 16 de
sentințe civile ale judecătoriilor prin care s-a dispus munca nerenumerată în folosul
comunității )
2. Ministrul Justiției prin Direcția Națională de probațiune -Serviciul de Probațiune Sibiu
( 8 decizii privind executarea obligației de a presta MFC).
În colaborare cu cetăţeni din municipiu şi sponsori vechi, în cadrul unității s-au primit
ajutoare materiale, alimente, cu ocazia sărbătorilor religioase şi pe tot parcursul anului.
Din punct de vedere social, în cadrul U.A.M.S au fost organizate activităţi de petrecere
a timpului liber în incinta unităţii:
- au fost organizate ateliere de confecționat decorațiuni pentru sărbătorile pascale și cele
de iarnă
- spectacol de muzică, formația Balada
- 8 martie, Ziua femeii
- spectacol în aer liber organizat de Grădinița ,,Bucuria copiilor”
- 1 octombrie, Ziua Vârstnicului, spectacol și masă festivă în parcul unității
- seri de colinde alături de voluntari din zona municipiului nostru

-

-

În anul 2019, Unitatea de Asistență Medico - Socială a avut 5 proiecte de parteneriat:
Proiect de parteneriat educațional „Suflet pentru suflet”, Grădinița cu program prelungit
Bucuria Copiilor Mediaș, Dir. Prof. Peter Isabella Hajnalka
Proiectul educațional: „Dăruim împreună”, alături de Grădinița cu program prelungit
Dumbrava Minunată, Dir. Prof Maria Ionescu
Convenția de parteneriat cu Asociația Sfântul Mihail Mărturisitorul Centrul pentru
vârstnici Mediaș.
Proiect de parteneriat educațional „Voluntariatul văzut prin ochi de copil,... și nu
numai”, alături de Grădinița cu program prelungit nr.12 Mediaș, Dir. Prof. Nicula
Iustina, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș, director Ec. Hălmaci
Daniela, ISJ Sibiu Inspector Școlar Prof. Dr.Maria Turean
Proiect de parteneriat educațional „Zâmbete și voioșie pentru bunici”, alături de
Grădinița cu program prelungit Piticot, Dir. Prof. Dulău Cosmina Maria.
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DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ

Direcţia Poliţia Locală îşi exercită atribuţiile privind apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea
infracţiunilor şi contravenienţilor pe baza principiilor legalităţii, încrederii, previzibilităţii,
proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii răspunderii
şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării, aspecte reglementate prin Legea Poliţiei
Locale
nr.
155/2010,
republicată.
Direcţia Poliţia Locală, prin autoritatea conferită de lege, şi-a propus să vină în
întâmpinarea problemelor cetăţenilor, să reacţioneze cu promptitudine în limitele legale şi a
resurselor disponibile pentru a obţine un grad ridicat de satisfacţie şi implicit pentru a oferi un
serviciu
public
de
calitate.
Pe parcursul anului 2019, poliţiştii locali au desfăşurat activităţi care au avut ca scop
asigurarea ordinii și liniştii publice, combaterea fenomenului de cerşetorie şi vagabondaj,
asigurarea unui cadru operaţional necesar desfăşurării în condiţii de siguranţă a traficului rutier
şi pietonal, respectarea legislaţiei în domeniul afişajului stradal si desfăşurarea unui comerţ
civilizat pe raza municipiului.
OBIECTIVELE POLIŢIEI LOCALE PENTRU ANUL 2019 AU FOST:
- asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza municipiului Mediaş;
- asigurarea fluenței traficului rutier;
- asigurarea unui mediu curat pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor;
- respectarea normelor privind activitatea de comerţ;
- creşterea încrederii populaţiei în Poliţia locală;

DINAMICA DE PERSONAL
La data de 1 ianuarie 2019, în statul de funcţii era prevăzut un număr de 58 posturi, fiind
încadrate un număr de 37, având un deficit de 21 de poliţişti locali. Posturile vacante, vizau în
special
ordinea
publică.
Pe parcursul anului 2019 au încetat raportul de serviciu 3 angajați, iar prin concursurile
de recrutare care s-au organizat s-a reușit ocuparea a 2 posturi.
În aceste condiții, la sfârșitul anului 2019 au fost încadrate 36 de posturi, respectiv 62,06
%

PREGĂTIREA PERSONALULUI
Activitatea de pregătire profesională a polițiștilor locali s-a desfășurat lunar în cadrul
organizat, conform Planului de pregătire anual, aprobat de conducerea instituției. Temele de
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pregătire dezbătute au vizat toate domeniile de activitate, avându-se în vedere legislația
utilizată, modificările legislative nou apărute, dar și teme stabilite pe linia întocmirii actelor
procedurale de constatare.
Pregătirea profesională este esențială pentru asigurarea unui serviciu polițienesc de calitate.
DOTAREA MATERIALĂ
O preocupare permanentă a conducerii Direcţiei Poliţia Locală a fost aceea de asigurare
a unei dotări corespunzătoare şi cu care poliţiştii locali să facă faţă provocărilor apărute pe
parcursul anului 2019.
Astfel, pentru a fi mai eficienți în soluționarea petițiilor cetățenilor și scurtarea timpilor
de intervenție, a fost necesară dotarea polițiștilor cu tehnică, echipament și accesorii pentru
intervenție.
Pentru prevenirea distrugerilor mobilierului amplasat în locurile de joacă amenajate pe
parcursul anului 2019, cât și pentru depistarea și sancționarea persoanelor care încalcă
prevederile legale referitoare la curățenie, s-au instalat camere de supraveghere video în locurile
de joacă amenajate în următoarele locații:
- Str. Sinaia
- Str. 1 Decembrie
- După Zid
Totodată, pentru asigurarea unor condiții normale de lucru, s-a relocat Dispeceratul și
baza de date, fiind amenajată cu această ocazie și o sală de pregătire operativă.
ACTIVITATEA DE PREVENIRE
Pentru realizarea obiectivelor propuse în anul 2019, Direcția Poliţia Locală a cooperat
cu instituţiile din cadrul Sistemului Naţional de Ordine Publică, respectiv Poliţia Municipiului
Mediaș, Detașamentul de Jandarmi Mediaș, Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul Școlar Județean, dar şi cu alte instituţii
şi asociaţii cu atribuții care au ca și domenii de activitate siguranța cetățeanului.
În baza HG nr. 196/17.03.2005 privind aprobarea strategiei Ministerului Administrației
și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului
și prevenirea criminalității stradale, Poliția Locală face parte din forțele complementare alături
de
MApN,
SRI,
SPP.
Scopul principal al Poliției Locale a fost acela de a interveni prompt și cu eficiență la
solicitările cetățenilor.
În perioada analizată, Direcția Poliția Locală s-a axat pe îndeplinirea sarcinilor stabilite
prin Planul de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Mediaș, plan care are ca obiective
fundamentale creșterea siguranței cetățenilor, prevenirea și combaterea faptelor antisociale, a
infracționalității stradale și alte misiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010,
republicată și cu Regulamentul - cadru de organizare și funcționare aprobat prin HG nr.
1332/2010.
O preocupare permanentă a conducerii Direcției Poliția Locală a fost aceea de a urmări
reducerea timpilor la intervenții, astfel că în perioada 01.01-31.12.2019 la Dispeceratul DPL
234

Mediaș au fost înregistrate 1341 de sesizări, la care, în cazul a peste 80% dintre acestea
intervenția făcându-se în maxim 10 minute.
Preocuparea polițiștilor locali din cadrul DPL Mediaș, a fost intensificarea măsurilor
pentru prevenirea, descoperirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional pe
raza municipiului Mediaș și a satului Ighișul Nou, cu scopul creșterii siguranței cetățenilor.
Astfel că, prin activitățile zilnice, cu ocazia acțiunilor desfășurate au fost constatate și sesizate
un număr de 2.829 fapte contravenționale, pentru care au fost aplicate sancțiuni
contravenționale cu amenzi în valoare totală de 1.449.295 lei.
De asemenea, au fost constatate 9 fapte de natură penală, care s-au referit la acțiuni de
distrugere, fiind informată Poliția Municipiului Mediaș pentru continuarea cercetărilor.
Faptele pentru care s-au aplicat sancțiuni contravenționale sunt următoarele:
- Săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii
jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau
bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace
indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor
publice;
- Apelarea în mod repetat, la mila publicului, precum şi determinarea unei persoane la
săvârşirea unor astfel de fapte;
- Tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat
sau obiect ori prin strigăte sau larmă;
- Refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu
actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia
justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în
exercitarea atribuţiilor de serviciu;
- Lipsă acord de funcționare/autorizație de funcționare eliberat/ă de Primăria Mediaș;
- Comerţ cu produse agroalimentare şi nealimentare a căror provenienţă nu a putut fi
dovedită, în condiţiile legii sau pe străzi, pieţe sau alte locuri decât cele amenajate în
acest scop şi autorizate de primărie;
- Lipsa actelor doveditoare privind calitatea de comerciant;
- Folosirea spațiului verde în alte scopuri;
- Autovehicule improprii circulației sau abandonate pe domeniul public;
- Circulația pe mijloacele de transport în comun ale Meditur fără tichet de călătorie;
- Staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate și semnalizate prin semnul
internațional pentru persoane cu handicap;
- Fumatul în locuri interzise;
- Nerespectarea regulilor de circulație privind oprirea, staționarea , accesul interzis,
circulația pietonală;
- Depozitarea de gunoi în alte locuri decât cele special destinate acestui scop;
- Murdărirea domeniului public;
- Spălarea autovehiculelor pe domeniul public;
- Degradarea mobilierului urban;
- Lipirea sau expunerea de afişe sau anunţuri în alte locuri decât pe panourile special
destinate acestui lucru;
- Pătrunderea cu autovehiculele pe partea carosabilă cu noroi pe roţi;
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Circulația cu vehicule cu tracțiune animală pe străzi interzise acestui vehicul;
Circulația cu bicicleta pe pasarele pietonale de trecere și pe trotuare;
Deținerea și creșterea animalelor în intravilanul municipiului Mediaș;
Lăsarea în libertate sau accesul fără botniţă, lesă şi zgardă sau ham, în locuri şi locuri
accesibile publicului, a câinilor care prezintă pericol pentru integritatea corporală a
cetăţenilor;
Neluarea de către deţinătorii de animale de companie, a măsurilor de îndepărtare a
reziduurilor provenite de la aceştia , pe domeniul public;
Staţionarea în parcările cu plată fără deținerea unui tichet de parcare sau neplata prin
SMS;
Staţionarea pe locurile de parcare destinate riveranilor;
Ocuparea locului de parcare de domiciliu, atribuit altei persoane

În anul 2019 au fost desfășurate pe bază de Plan de acțiune 63 de acțiuni cu forțe proprii
sau în colaborare cu partenerii noștri respectiv Poliția, Jandarmeria și ISU, acțiuni care au vizat
menținerea și asigurarea ordinii publice și fluidizarea traficului rutier pe timpul desfășurării
manifestațiilor cultural-artistice, competiții sportive și procesiuni, iar împreună cu reprezentanți
ai administrației publice locale s-au desfășurat 100 de acțiuni comune.
Zilnic s-a acționat pentru depistarea persoanelor care apelează la mila publicului, în
acest sens s-a reușit depistarea a 39 persoane, față de care în conformitate cu prevederile Legii
nr. 155/2010, s-a luat măsura informării Direcției de Asistență Socială, iar unele persoane care
nu erau din municipiul Mediaș, au fost îndrumate spre locul de domiciliu. Din totalul
persoanelor depistate practicând cerșetoria, marea majoritate au fost minori.
În cadrul Planului comun de acțiune pe linia prevenirii infracționalității în zona școlilor,
Poliției Locale i-au fost repartizate un număr de 2 unități de învățământ. Zilnic se asigură
prezența polițiștilor la intrarea și ieșirea elevilor de la cursuri, pentru ca aceștia să se afle în
siguranță pe traseele spre școală și dinspre școală. Îmbucurător este faptul că în anul 2019 nu
au fost înregistrate evenimente în școli și proximitatea acestora.
Un număr de 27 de acțiuni au vizat nerespectarea legislației de către deținătorii de câini.
Am sprijinit acțiunile Societății de ecarisaj, fiind ridicați de pe domeniul public 192 de câini.
În cadrul cooperării dintre Judecătoria Mediaș şi DPL Mediaș, poliţiştii locali au pus în
executare un număr de 75 de mandate de aducere pentru persoane cu domiciliul în Mediaș și
satul Ighișul Nou. De asemenea au fost identificate conform Legii nr. 421/2002 un număr de
48 autovehicule din categoria fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al
statului, majoritatea dintre acestea au fost retrase de pe domeniul public de către proprietari sau
deținători.
Fluidizarea traficului rutier a constituit o preocupare zilnică a lucrătorilor din cadrul
Biroului circulație, fapt pentru care polițiștii locali cu atribuții pe linie de circulație au fost
prezenți la orele aglomerate în intersecțiile în cauză pentru fluidizarea traficului , au verificat
zilnic parcările cu plată administrate de către Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția de
Administrare a Domeniului Public și au asigurat desfășurarea în condiții de normalitate a tuturor
activităților de asfaltare de pe domeniul public.
Polițiștii locali au desfășurat activități preventive pe linia respectării protecției mediului
și respectarea normelor privind activitatea de comerț. Activitățile au vizat:
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respectarea legalității privind afișajul stradal;
verificarea punctelor gospodărești de pe raza municipiului Mediaș, cu referire la
activitatea firmei de salubritate stradală;
- efectuarea curățeniei de către asociațiile de locatari și agenți economici;
- verificarea terenurilor neîntreținute și transmiterea de somații pentru salubrizarea
acestora(38);
- identificarea rampelor clandestine de deșeuri;
- păstrarea curățeniei cu ocazia desfășurării manifestațiilor culturale și sportive;
- verificarea legalității funcționării agenților economici;
- combaterea comerțului ambulant neautorizat;
- acțiuni de înștiințare a agenților economici privind interdicția comercializării băuturilor
alcoolice cu ocazia competițiilor sportive desfășurate în municipiul Mediaș
În perioada 01.01.2019-31.12.2019, Compartimentului juridic și evidență din cadrul
Direcției Poliția locală, le-au fost repartizate spre soluționare un număr de 1407 acte. În
perioada mai sus menționată, au fost formulate 58 de plângeri contravenționale, care s-au
soluționat până în prezent astfel:
- 23 au fost menținute măsurile luate
- 5 au fost transformate în avertisment
- 2 au fost anulate
- 1 a fost înjumătățită valoare amenzii
- 27 sunt în curs de soluționare (fond + apel)
În anul 2019, pentru funcţionarea instituţiei au fost efectuate cheltuieli totale de
2.860.655 lei , din care 2.659.997 lei pentru Cheltuieli de personal și 200.658 lei pentru
Cheltuieli cu bunuri şi servicii.
-

Compartimentul dispecerat şi baza de date a avut scopul:
-

-

-

-

supravegherii permanente a principalelor puncte sau zone vulnerabile în vederea
cunoaşterii în orice moment şi în timp real a situaţiei operative din zona de
responsabilitate, a principalelor puncte sau zone vulnerabile de risc, asigurate cu camere
video și aflate strict pe domeniul public;
asigurării monitorizării video a unor zone de interes civic, obiective importante de
interes public și privat, a bunurilor și valorilor, etc. împotriva oricăror acțiuni antisociale
care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora, precum și protejarea
persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică și
sănătatea. Centralizează și stochează informații/date care să permită identificarea
persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt
colectate și în care vor fi ulterior prelucrate;
analizării și sintetizării situației operative, dinaintea producerii, cauzele și condițiile care
au favorizat sau au generat comiterea încălcărilor legii, pe tipuri de fapte, zone, străzi,
timp, etc. și propunerea de măsuri de prevenire a acestora;
supravegherii cu tehnica aflată la dispoziție, încălcarea normelor de salubritate și
protecția mediului (depozitare deșeuri, gunoi menajer neridicat, etc.), situații cu
potențial de risc la adresa siguranței cetățenilor și a bunurilor din proprietatea publică,
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acte de comerț neautorizat pe domeniul public, prezența unor persoane sau grupuri din
categorii sociale defavorizate ( fără adăpost sau mijloace materiale) implicate în acte de
cerșetorie, vagabondaj și alte încălcări ale prevederilor legale în vigoare;
-informării în timp real şi util a șefului superior ierarhic, asupra condițiilor specifice
locului de desfășurare a unor evenimente ce ar putea pune în pericol ordinea, siguranța,
viața sau integritatea fizică a cetățenilor sau bunurilor acestora

În anul 2019, cu ajutorul echipamentelor pe care le deținem s-au efectuat următoarele
operațiuni, care au contribuit la soluționarea acțiunilor desfășurate, astfel:
- 1410 persoane şi autovehicule verificate în bazele de date ale MAI;
- 81 de cazuri de cerșetorie;
- 39 de identificări de autori de fapte contravenționale;
- 93 de înregistrări video transmise Poliției Municipiului Mediaș
În total au fost surprinse cu ajutorul camerelor video amplasate pe domeniul public, 622
de fapte, care au fost transmise pentru soluționare serviciilor publice competente.
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DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC

1. Scurt istoric al Direcției de Administrare a Domeniului Public
Direcția de Administrare a Domeniului Public Mediaș, înființată în urma H.C.L. nr.
24/2017, este un serviciu cu personalitate juridică şi îsi desfăşoară activitatea sub autoritatea
administraţiei publice locale care controlează gestionarea direcției.
Activităţile desfăşurate în cadrul Direcției de Administare a Domeniului Public sunt
următoarele:
- întreţinerea zonelor verzi şi a parcurilor;
- administrarea parcărilor cu plată;
- administrarea cimitirului municipal;
- servicii de administrare și intreținere a locurilor de joacă, dotări stradale și mobilier
urban;
- reclamă şi publicitate;
- administrarea parcului auto;
- monitorizarea sistemului de acces în zona centrală;
- urmărirea contractului de ecarisaj, dezinsecție, deratizare
În prezent, toate activităţile enumerate mai sus se realizează cu un număr de 65 de angajaţi.
2. Structura Directiei de Administrare a Domeniului Public
1. Director:
- 1 director executiv
- 1 director adjunct
2. Biroul Economic administrativ:
- 1 şef birou
- 3 inspectori de specialitate
3. Compartiment Curățenie:
- 10 muncitori
4. Compartiment juridic:
- 1 consilier juridic
5. Serviciul Administrare și Întreținere Locuri de Joacă, Dotări Stradale și Mobilier
Urban:
- 1 şef serviciu
- 2 referenți
- 8 muncitori
6. Serviciul Administrare Zone Verzi, Cimitir, Reclamă Stradală:
- 1 șef serviciu
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7. Birou zone verzi:
- 1 șef birou
- 2 referenți
- 19 muncitori
8. Compartiment Cimitir, Reclamă Publicitate:
- 3 muncitori
- 1 referent
9. Compartiment Ecarisaj, Dezinsecție, Deratizare:
- 1 funcționar administrativ
10. Compartiment parc auto:
- 1 șef formație
- 5 șoferi
10. Compartiment parcări și Centru comandă:
- 2 referenți
- 1 șef formație

BIROU ECONOMIC
Activitatea biroului economic urmărește realizarea eficientă a atribuțiilor referitoare la
calitatea de ordonator terțiar de credite a Directiei de Administrare a Domeniului Public
Mediaș, pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare,
în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea instituţiilor publice, precum şi alte
reglementări contabile.
Compartimentul financiar, contabilitate și salarizare
Biroul Economic este format din :
- Șef birou economic
- 1 inspector de specialitate-responsabil resurse umane
- 1 inspector de specialitate - responsabil plăți, arhivă, registratură
- 1 inspector de specialitate cu atribuții de casier și gestionar
Activitatea financiar - contabilă
Pentru asigurarea resurselor financiare şi materiale necesare bunei funcţionări a
instituţiei şi gospodărirea judicioasă a bunurilor materiale din dotare şi creşterea eficienţei
utilizării acestora, Biroul Economic a întreprins următoarele activităţi:
s-a asigurat elaborarea, fundamentarea şi execuţia bugetului propriu al instituţiei pentru
anul 2019;
s-au asigurat deschiderile de credite pe capitole de cheltuieli, necesare pentru asigurarea
disponibilului în Trezorerie, în vederea efectuării plăților;
a fost asigurată înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea tuturor
documentelor contabile (facturi furnizori, chitanțe de încasare a taxelor reprezentând venituri
proprii şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi
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fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale instituţiei, cât şi pentru utilizatori
externi);
s-au urmărit plățile, astfel încât să se încadreze în bugetul de venituri și cheltuieli
aprobat;
s-au făcut și s-au operat rectificările bugetare în bugetul de venituri și cheltuieli în
conformitate cu prevederile legale, astfel încât să se asigure desfășurarea activității serviciului
în bune condiții;
s-a organizat inventarierea generală a bunurilor materiale şi a tuturor operaţiunilor de
decontare cu debitorii şi creditorii care figurează în evidenţa contabilă, a numerarului aflat în
casa de bani, a bunurilor materiale aflate în evidenţă şi au fost făcute propuneri pentru casarea
bunurilor uzate şi care sunt inutilizabile, astfel au fost casate obiecte de inventar si mijloace
fixe (inclusiv echipament de protecție) în valoare de 51.069,47 lei.
au fost identificate bunurile aflate în administrarea Direcției de Administrare a
Domeniului Public pe beneficiari și au fost efectuate înregistrările în programul de contabilitate
în conturi extrabilanțiere pentru o evidentă clară a acestora;
s-au întocmit lunar balanţele de verificare analitice si anexele de plăți și încasări iar
trimestrial și anual bilanțul, fluxurile de trezorerie, anexele de plăți și încasări, contul de rezultat
patrimonial, situația privind activele fixe amortizabile și neamortizabile împreună cu balanţa de
verificare analitică pe baza datelor înregistrate în evidenţa contabilă, precum şi toate situaţiile
statistice cu date financiar-contabile, anexe la bilanţul contabil prevăzute de legea contabilităţii
şi conform normelor metodologice elaborate de către ministerul finanţelor publice;
s-a informat ordonatorul principal de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri
şi cheltuieli, rezultatul execuţiei bugetare, patrimoniul aflat în administrare, rezultatul
patrimonial;
În vederea asigurării respectării prevederilor legale privind exercitarea controlului
financiar preventiv propriu, raportarea situaţiilor financiare şi operaţiunile de casă ale
instituţiilor publice, au fost realizate următoarele activităţi:
a fost ţinută evidenţa angajamentelor bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect
obligaţii de plată;
a fost verificată integritatea, evidența şi folosirea legală a tuturor documentelor de strictă
justificare;
au fost acordate 633 de vize de control financiar preventiv;
nu s-a înregistrat vreo operaţiune cu refuz de viză
Direcția de Administrare a Domeniului Public a întocmit şi a depus ordonatorului
principal de credite situațiile financiare trimestriale şi anuale aferente anului 2019, respectând
prevederile legale în vigoare.
Procentul de realizare a execuției bugetare pe Secțiunea de Funcționare si Dezvoltare este
de 88,55% cheltuielile fiind efectuate în cursul perioadei de raportare, cu respectarea
prevederilor legale și încadrarea în creditele repartizate, conform bugetului de venituri si
cheltuieli aferent anului 2019 şi a contului de execuție bugetară încheiat la data de 31.12.2019.
Creditele bugetare deschise la titlul 10 „Cheltuieli de personal” au fost utilizate pentru
achitarea integrală a drepturilor salariale, precum și pentru achitarea obligațiilor aferente acestor
drepturi la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat.
La titlul 20 „Cheltuieli materiale și servicii” au fost asigurate stocurile de materiale strict
necesare desfășurării activității (rechizite, materiale de curățenie, carburanți etc.) şi a fost
achitată integral contravaloarea tuturor facturilor de utilităţi, precum şi a lucrărilor executate.
Pentru buna funcţionare a activităţii Directiei de Administrare a Domeniului Public
Mediaș, precum şi pentru încadrarea în bugetul alocat şi a creditelor deschise, au fost întocmite
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774 de ordine de plată.
S-au verificat 31 de proceduri operaționale aferente activității financiar-contabile,
conform Ordinului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entităților publice

Venituri
Veniturile proprii încasate în anul 2019 au fost de 94.105,61 lei, reprezentând un grad de
realizare a veniturilor estimate in bugetul anului 2019 de 94,11 %. Veniturile încasate în anul
2019 se compun din:
-

venituri din taxa întreținere cimitir 35.010 lei;
venituri din taxa înhumare 37.750 lei;
venituri din taxa afișaj pe panouri publicitare 8.358 lei;
venituri proprii din taxe avize de spargere (principiu si intervenție ) 12.816,50 lei
venituri din predare deșeuri 171,11 lei
Activitatea de resurse umane

Lunar s-au calculat și s-au întocmit statele de plată salarii pentru toți angajații Directiei
de Administrare a Domeniului Public;
Lunar, a fost elaborată şi transmisă monitorizarea cheltuielilor de personal către Direcția
Economică din cadrul Primăriei Mediaș;
S-au întocmit și depus lunar Declarația 112, Declaratia L 153, Declaratia 100 precum
și alte situații statistice privitoare la cheltuielile de personal;
S-au verificat, operat și centralizat concediile medicale, s-a depus un exemplar împreună
cu cererea de recuperare (când a fost cazul) către Casa de Asigurări de Sănătate. În anul 2019
s-a recuperat suma de 38.400,00. lei din concediu medical suportat de unitate;
Lunar s-au întocmit ordinele de plată pentru plata salariilor, obligațiilor la bugetul de
stat și bugetul de asigurări sociale, reținerilor datorate terților;
S-a ținut evidența proprie pe salariile angajaților Direcției de Administrare a Domeniului
Public datorate terților, s-a corespondat cu Birourile de executare silită și cu Raiffeisen Bank.
S-au reactualizat garanțiile materiale, s-au întocmit contracte de garanții materiale
pentru 5 persoane la Raiffeisen Bank;
În decursul anului 2019 s-au înregistrat următoarele fluctuații de personal în cadrul
Direcției de Administrare a Domeniului Public:
- au fost organizate conform legislației în vigoare 5 concursuri de angajare pentru
ocuparea posturilor vacante de personal contractual;
- au fost întocmite actele de lichidare pentru 3 persoane;
- au fost întocmite acte de promovare în grad profesional pentru o persoană și în treaptă
de vechime pentru o persoană;
- modificări loc de muncă de la Serviciul Zone Verzi la Serviciul Administrare,
Întreținere locuri de joacă, dotări stradale, mobilier urban 1 persoană;
S-au întocmit documentele necesare, s-a operat în REVISAL și s-a urmărit respectarea
perioadei pentru 1 persoană care este în concediu îngrijire creștere copil;
În anul 2019 a fost deschis registrul pentru zilieri. În perioada mai-noiembrie 2019, lunar
s-au calculat și s-au întocmit statele de plată pentru zilieri, s-a virat impozitul pe venit aferent;
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S-au operat toate modificările la contractele individuale de muncă ale personalului
contractual din cadrul instituției noastre în REVISAL în termenele impuse de lege;
S-a ținut evidența concediilor de odihnă, fără plată şi medicale care s-au acordat
salariaţilor, cu respectarea prevederilor legale pentru acordarea celorlaltor tipuri de concedii. Sa solicitat tuturor salariaţilor instituţiei programarea efectuării concediilor de odihnă pentru anul
2020;
În baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea
altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, s-au înregistrat şi transmis la
Agenţia Naţională de Integritate un număr de 6 declaraţii de avere şi 6 declaraţii de interese

SERVICIU ADMINISTRARE
PUBLICITATE

ZONE

VERZI

,

CIMITIR

,

RECLAMĂ

ȘI

Biroul de amenajare și întreținere a zonelor verzi
Activitățile desfășurate pe parcursul anului 2019 în cadrul acestui birou au fost următoarele:
-

mobilizarea manuală si mecanizată a solului – 35.500 mp
tăieri de corecție arbori și arbuști – 1.020 buc.
tăieri mecanice arbori (aceste lucrări s-au făcut cu acordul comisiei de tăiere) –18 buc.
tocat mecanizat crengi și resturi vegetale
cosirea mecanizată a gazonului – 2.600.000 mp
plantări bulbi (lalele, narcise) – 40.000 buc.
plantat arbuşti - 350 buc.
plantări flori anuale – 48.100 buc.
plantări flori bienale – 40.000 buc.
tuns gard viu -90.500 mp
degajarea terenului de iarbă, frunze şi corpuri străine – 2.900.000 mp
văruit arbori - 110 buc.
plantat arbori – 135 buc.
transport și nivelat pământ
montat rulouri de gazon
semănat gazon manual

Lucrările enumerate mai sus s-au efectuat în următoarele locații din municipiul Mediaș :
-

Piața Regele Ferdinand I
Piața Corneliu Coposu
Piața Șaguna
Parc strada Blajului
Parc strada Baznei
Parc strada Mihai Viteazu
Parc Sub Alee
Parc Șt.O.Iosif
Biblioteca Municipală
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-

Blocuri A.N.L.
Blocuri de locuințe (în urma cererilor făcute de locatari)

În primăvara şi toamna anului 2019 s-au derulat două campanii de curăţenie generală în
tot municipiul Mediaş, campanii care s-au realizat și cu sprijinul Direcției de Administrare a
Domeniului Public.
De asemenea, s-au efectuat, la cerere, lucrări de cosire mecanizată, toaletări de arbori și
arbuști, degajarea terenului de resturi vegetale, plantare flori la unele școli și grădinițe din
municipiul Mediaș, precum și la spitalul municipal și centrele de asistență socială.
În anul 2019 s-au făcut lucrări de reamenajare în următoarele locații:
1. Strada Unirii (din fața atelierelor Colegiului S.N.G. și până la biserica reformată)
- mobilizarea manuală a solului
- încărcat și transportat pământ vegetal
- nivelarea manuală a solului
- montare sistem de irigat automatizat
- montare rulouri de gazon
- plantare flori bienale și perene
2.
-

Strada Cloșca (vis a vis de policlinică)
mobilizarea manuală a solului
încărcat, transport resturi vegetale și moloz
nivelarea manuală a solului
montare sistem de irigat automatizat
montare rulouri de gazon
plantare flori bienale și perene

3. Parcul central (în jurul fântânii arteziene)
- mobilizarea manuală a solului
- încărcat, transport resturi vegetale
- nivelarea manuală a solului
- montare sistem de irigat automatizat
- montare rulouri de gazon
- plantare flori anuale si perene
- montare ghivece cu flori pe stâlpii de iluminat
4. Zona complexului vechi din cartierul Gura Câmpului
- transport, nivelat pământ în scuarurile de beton
- plantat flori bienale și perene
- plantat arbuști
- amenajare cu scoartă de copac
5.
-

Strada Pompierilor
mobilizarea manuală a solului
plantat flori bienale si perene
plantat arbuști
amenajare cu scoartă de copac
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- montat rulouri de gazon
6. Amenajarea locurilor de joacă de la blocurile ANL, cartierul După zid și strada 1
Decembrie
- mobilizarea manuală a solului
- încărcat, transport resturi vegetale si moloz
- transport si nivelat pamânt vegetal
- plantat arbuști
- amenajare cu scoartă de copac (parc cartier După Zid)
- montat sistem de irigat automatizat (parc A.N.L.)
- montat rulouri de gazon
7. Amenajat scuar la intersecția străzii Plopului cu strada Buzdului
-

mobilizarea manuală a solului
încărcat, transport resturi vegetale si moloz
transport si nivelat pamânt vegetal
plantat arbuști
montat rulouri de gazon

S-au mai făcut lucrări de amenajare a parcărilor de domiciliu din cartierul Vitrometan,
cartierul Gura Câmpului, lucrări ce au constat în transport și nivelat pământ vegetal, plantat
arbori și arbuști, precum și gazonarea acestor suprafețe.
S-a amenajat si sensul giratoriu de la intrarea în municipiul Mediaș, direcția de intrare
dinspre Sibiu, unde s-au plantat arbori, arbuști și flori și s-au făcut lucrări de gazonare manuală.

Cimitir
- S-au repartizat 198 de locuri de veci la cerere
- S-au efectuat lucrări permanente de curățenie, întreținere, tăiere vegetație, cosire și
greblare
- În urma repartizării locurilor de veci și a încasării taxelor de întreținere s-a colectat suma
de 72.760 lei

Reclamă și publicitate
S-au executat lucrări de întreținere, lucrări ce au constat în înlocuirea suprafețelor de
policarbonat, a profilelor de cornier din aluminiu și a panourilor de plexicglass de la fațade. Sa încasat suma de 8.358 lei prin închirierea panourilor publicitare.

SERVICIUL DE ADMINISTRARE ȘI ÎNTREȚINERE LOCURI DE JOACĂ, DOTĂRI
STRADALE ȘI MOBILIER URBAN
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Eliberat avize și acorduri conform H.C.L. 100/2017 :
-

Avize de principiu eliberate în valoare de 3850,00 lei
Acorduri de spargere eliberate în valoare de 5316,50 lei
Acorduri de intervenţie eliberate la S.C. Apa Târnavei Mari S.A. - 107 bucăți, în valoare
de 2675,00 lei
Acorduri de intervenţie eliberate la S.C. Delgaz Grid S.A. - 36 de bucăți, în valoare de
900,00 lei
Acorduri de intervenţie eliberate la S.C. Electrica S.A. - 3 bucăți, în valoare de 75,00
lei

Total venituri din avize: 12.816,50 lei

S-au efectuat următoarele lucrări:
-

-

-

-

-

montat si reparat indicatoare rutiere
marcaje rutiere pentru parcări cu plată
montat oglinzi rutiere
confecţionat mână curentă (balustradă ) str. Paltiniș, str. Plopului, str. Ceahlău,
str.Școlii, Ighișul Nou
montat 6 panouri de afişaj
lucrări de reparaţii la aparatele de joacă
confecţionat gard din panouri de ţeavă rectangulară - 80 bucăți
recondiționat 42 de bănci stradale la blocuri (str. Milcov, Str. A. Iulia, str. Turda, Str.
Clujului, str. Tineretului, str.Sadu, str. 1 Decembrie 1918, Șos. Sibiului, str. Cibin) și
40 bucăți în parcuri și locuri de joacă (P-ța Regele Ferdinand I, str. Vidraru, str. Calafat,
parc Greweln, str. A. Pann, Parc str. Brâncoveanu)
confecţionat deznisipatoare din profil U si din țeavă rectangulară pe str. G. Bacovia
lucrări de vopsitorie: - vopsit borduri în intersecții: str. A. I. Morar cu str. Carpati, Pța Șaguna cu H. Oberth, P-ța Șaguna cu str. Unirii, str. Horea cu str. I.Gh. Duca , str.
Eminescu cu str. Șt. L. Roth și vopsit bănci parc Aleea Comandor Dimitrie Moraru, Pța Coposu
montat 60 bănci noi la asociaţiile de locatari pe următoarele străzi: str. Topârceanu, str.
Govora, Calugăreni, Șos. Sibiului, str. Lotru, str. Eforie, str. Arieș, str. Lupeni,
str.Vlădeasa, str. Feleac, str.Turda, str.Cibin, str.Blajului, str. Alba Iulia, str.Păltiniș,
str.Milcov, str. Luncii
montat 15 bănci noi în locuri de joacă: str. Bastionului, str. Sinaia (ANL), str.1
Decembrie nr. 34, Complex Vechi Gura Câmpului
lucrări de tâmplărie – confecționat 5 ansambluri de jardiniere de lemn în fața Catedralei
Ortodoxe din Mediaş și confecţionat 25 bucăți jardiniere și ghivece din lemn, în P-ța
Saguna, Complex Vechi Gura Câmpului, str. A. I. Morar
lucrări de amenajare la Complexul Vechi Gura Câmpului (realizarea placării tip lambriu
lemn perimetru lateral pentru fiecare rondou)
achiziţionat și montat coșuri stradale - 30 de bucăți;
demontat aparate de joacă str.Sinaia și amenajat loc de joacă str.Feleac (în curtea la
creșei de copii)
montat un număr de 350 de drapele
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Ecarisaj, dezinsecţie, deratizare
-

capturat 193 câini fără stăpân prin 26 acţiuni de capturare
deratizare și dezinsecţie prin 8 tratamente, respectiv pe o suprafaţă de 509.697 mp

COMPARTIMENTUL PARC AUTO
Compartimentul Parc Auto este format din :
-

Șef formație auto
5 șoferi

În cadrul compartimentul Parcului Auto s-au desfășurat următoarele activități:
S-au întocmit, urmărit și verificat foile de parcurs ale autovehiculelor (27 de
autovehicule)
S-au efectuat F.A.Z.-urile (fișe de activitați zilnice) autovehiculelor și utilajelor, s-a
urmărit încadrarea alimentării autovehiculelor în consumul normat de carburant conform HCL
99/17.03.2017
S-a ținut evidența operativă curentă și distinctivă a datelor privind parcul auto, a
reviziilor periodice, a costurilor direct legate de gestionarea vehiculelor (inclusiv a costului de
consum de combustibil, ulei, piese, materiale, spălătorie, RCA-uri, CASCO, ITP-uri, spălătorie
auto),a curselor efectuate de fiecare mașină
A asigurat administrarea documentelor (referate de necesitate, bonuri de consum a
carburantului, devize, F.A.Z-uri, facturi), a bazei de date privind parcul auto prin derularea
activității de transport pentru fiecare autovehicul în parte, lunar și anual
A asigurat transportul de persoane și marfă, din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș,
în localitate cât și în afara localității
Pentru buna desfășurare a activității Direcției de Administrare a Domeniului Public
Mediaș s-a achiziționat o autoutilitară cu benă basculabilă în trei părți Ford Tranzit
În vederea arhivării documentelor aparținând Direcției de Administrare a Domeniului
Public Mediaș s-au numerotat toate documentele ce aparțin Parcului Auto.
Protecția muncii
În cadrul activității de protecția muncii și situații de urgență s-a acționat permanent în scopul
conștientizării lucrătorilor asupra însușirii și respectării legislației în domeniu.
S-au întocmit periodic fișele de protecția muncii. Ca urmare a acestei activități, pe
parcursul anului 2019 nu s-au înregistrat evenimente sau accidente de muncă.
S-au întocmit planurile cu tematica de protecția muncii și s-a urmărit implementarea lor
în cadrul serviciului.
S-au făcut analize medicale tuturor angajaților din cadrul direcției.
S-au achiziționat echipamente de protecție a muncii.
Cheltuielile cu aceste servicii și echipamente: 47.935,24 lei
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Compartiment parcări , centru de comandă
În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 s-au executat următoarele activități:
Supravegherea sistemului de acces în zona centrală pentru buna funcționare a acestuia,
cât și pentru desfășurarea traficului restricționat în această zonă.
S-a ținut legătura cu furnizorii sistemului și s-au rezolvat favorabil problemele și
defecțiunile apărute de-a lungul timpului.
S-au colectat din: abonamente parcare suma de 72.205 lei, din tichete de parcare suma
de 233.190,36 lei și din taxa parcare prin SMS suma de 116.373,25 lei.
Aceste sume au fost încasate de către Direcția Fiscală Locală Mediaș

INVESTIȚII 2019
În anul 2019 s-au făcut următoarele investiții:
1 Autoutilitară 1 buc. - 141.610,00 lei
2. Mașină de marcaj rutier - 34.990 lei
3. Motounelte 2 buc - 5.998 lei
4 Complexe joacă - 99.823.15 lei
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SERVICIUL ÎNVĂȚĂMÂNT – SĂNĂTATE

Principalele activități desfășurate în anul 2019:
-

-

-

-

-

-

-

-

S-a coordonat întocmirea bugetelor unităților de învățământ pe forme de învățământ și
trimestre și s-a centralizat detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate: cap.65.02 buget local,
cap.65.10 venituri proprii și Cap.65.08 fonduri europene nerambursabile.
S-a asigurat repartizarea sumelor necesare finanțării de bază ale unităților școlare, în baza
fondurilor alocate prin buget local.
S-au repartizat creditele, pe trimestre, pe anul 2019, la toate categoriile de cheltuieli (de
personal (școală după școală) , materiale și servicii, ajutoare sociale (CES), burse.
S-au deschis credite lunare în baza bugetului aprobat prin HCL, pentru fiecare unitate de
învățământ, pentru următoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli de personal-art.10 (școală
după școală), cheltuieli bunuri și servicii-art.20, asistență socială - art. 57 (stimulente
educaționale pentru preșcolari, copii cu cerințe educaționale speciale), cheltuieli cu burseleart.59 și cheltuieli cu investiţiile-art.71 și înaintate Administrației Finanțelor Publice Mediaș.
S-au întocmit adrese cu solicitările de transfer de credite pe titluri pentru Spitalul Municipal
Mediaș și învățământul privat (Montessori).
S-au întocmit rapoartele către Consiliul Local în vederea emiterii Hotărârilor.
S-au întocmit referatele în vederea emiterii Dispozițiilor privind repartizările de credite, în
cadrul Cap.65.02 Învăţământ, în conformitate cu hotărârile emise ca urmare a suplimentărilor
sau rectificărilor bugetului local, la capitolul mai sus menționat.
S-a ținut evidenta tuturor modificărilor și a hotărârilor emise în urma suplimentărilor și
rectificărilor de buget Cap.65.02 și Cap.65.10, pe forme de învățământ și pentru Spitalul
Municipal Mediaș.
S-au deschis credite, la cap. 65.02 Învățământ, ca urmare a rectificărilor bugetului local și
înaintate la Serviciul de Trezorerie și Contabilitate Publică Mediaș.
S-a asigurat corespondența și comunicările în legătură cu bugetele unităților din învățământ
la Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean, Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Sibiu.
S-au soluționat cererile unităților de învățământ.
S-a încheiat contractul de acordare a stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii
defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul școlar, plata lunară a acestora în
baza facturii emise și distribuirea acestora în unitățile de învățământ.
S-a participat la întâlnirile organizate de unitățile școlare, ISJ Sibiu și Consiliul Județean
Sibiu.
S-a participat la activități organizate de unitățile școlare (deschidere an școlar, inaugurări,
vernisaje).
S-a participat la ședințele consiliilor de administrație ale unităților de învățământ.
S-a elaborat conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de
reparații finanțate din fonduri publice.
S-a urmărit executarea lucrărilor de reparații la unitățile învățământ preuniversitar din Mediaș:
1. Grădiniţa cu program prelungit Pinocchio: „Lucrări de ridicare cămin la cotă,
înlocuire gresie și faianță în doua băi și bucătărie și înlocuire parchet laminat”
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2. Grădinița cu program prelungit Rază de Soare: “Lucrări reparații rețelei interioare de
canalizare"
3. Grădinița cu program prelungit Dumbrava Minunată:„Reparații instalație de
alimentare cu apă și canalizare în subsolul clădirii si „Lucrări de reparații la blocul alimentar
și placare cu lambriuri din lemn”
4. Grădinița cu program prelungit Bucuria Copiilor: „Lucrări de reparații la instalația de
alimentare cu apă și canalizare în subsol”
5. Grădinița cu program prelungit Micul Prinț: „Lucrări de reparații interioare și
exterioare la corpul grădiniței și reparare gard de împrejmuire exterioară”
6. Liceului Tehnologic Automecanica: „Lucrări de reparații și înlocuire radiatoare,
pardoseala de tarket, corpuri de iluminat, zugrăveli interioare”, la sala de sport
7. Colegiul Tehnic Mediensis: „Lucrări de reparații” la sala de sport
8. Școala Gimnazială nr.7 Mediaș: “Lucrări de zugrăveli interioare și placare cu lambriu
pe holuri Lucrări de zugrăveli și ignifugare lambriuri” și „Lucrări de reparații grup social,
vestiar și sală multifuncțională”
9. Școala Gimnazială George Popa: “Lucrări de reparații și înlocuire lambriuri, parchet,
gresie, înlocuire uși și zugrăveli interioare, montare panouri de parazăpezi” și „Lucrări de
reparații scări interioare”
10. Școala Gimnazială Hermann Oberth: „Lucrări de reparații și înlocuire uși, zugrăveli
interioare, rașchetare parchet și înlocuire jgheaburi și burlane”
11. Școala Gimnazială Cireșarii: „Gard de protecție”
Dotări 2019:
- Mașină de gătit cu hotă, pe gaze naturale – Grădinița cu Program Prelungit Micul Prinț
- Centrală termică la Grădinița nr. 7 (str. Merilor), structura grădiniței cu Program
Prelungit Micul Prinț” și Grădinița cu program prelungit Rază de Soare” (2 bucăți)
- „Pompă de circulație – Centrală Termică la Grădinița cu program normal nr.1”, la
Grădinița cu program prelungit Piticot”, la Grădinița cu program prelungit Bucuria
Copiilor și Școala Gimnazială George Popa”
În anul 2019 s-a procedat la prelungirea autorizaților ISCIR, la următoarele cazane de apă
caldă și vase de expansiune: Liceul Teoretic „Axente Sever”, Colegiul „Școala Națională de
Gaz”, Colegiul Tehnic „Mediensis”, Școala gimnazială nr.7, Școala gimnazială „George Popa”,
Școala gimnazială „Cireșarii”, Școala gimnazială nr. 4, Școala gimnazială „C. I. Motaș”, Școala
gimnazială „H. Oberth” (sobe convector), Grădinița cu program prelungit „Pinocchio”,
Grădinița cu program prelungit „Dumbrava Minunată”, Grădinița cu program prelungit
„Bucuria Copiilor”, Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț”, Primăria Municipiului
Mediaș, Sala Sporturilor Mediaș, Adăpostul de noapte, Centrul de Informare Turistică –
Mediaș, Sala de tenis de masă, Casa de oaspeți - Mediaș și Casa H. Oberth.
S-a mai prelungit autorizația ISCIR, pentru platforma auto ridicătoare, tip platformă de scară
pentru persoane cu dezabilități, de la sediul Primăriei Mediaș.
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zi

urban

rural

urban

zi

133

27

2

Invatamant prescolar cu program normal
Invatamant
prescolar
cu
program
prelungit/săptămânal

zi

917

3

Invatamant primar

zi

1.178

56

Invatamant primar - integrat*

zi

19

8

4

Invatamant primar "step-by-step"

zi

105

5

Invatamant primar "A doua sansa"
Invatamant primar vocational (altul decat
specializarea muzica)

-

Nivel învățământ

TOTAL NUMAR DE PERSONAL DIN
UNITATEA SCOLARA
1

rural

TOTAL
(A+B)

urban

TOTAL

Forma înv

Număr de
elevi
învățământ în
lb.
minorităților*
* (B)

Cod rând

Număr de
elevi
învățământ
cu predare în
limba
română (A)

rural

81

214

27

241

295

1.212

0

1.212

407

1.585

56

1.641

19

8

27

105

0

105

0

0

0

zi

0

0

0

Invatamant primar cu specializarea muzica
Invatamant primar cu specializarea muzica in
regim suplimentar

zi

0

0

0

zi

0

0

0

Invatamant gimnazial

zi

1.189

48

269

1.458

48

1.506

Invatamant gimnazial - integrat*

zi

25

9

1

26

9

35

Invatamant gimnazial "A doua sansa"
Invatamant gimnazial vocational (altul decat
specializarea muzica)
Invatamant gimnazial vocational (altul decat
specializarea muzica) in regim suplimentar

-

0

0

0

zi

0

0

0

zi

0

0

0

Invatamant gimnazial cu specializarea muzica
Invatamant gimnazial cu specializarea muzica
in regim suplimentar

zi

0

0

0

zi

0

0

0

12

Invatamant gimnazial

FR

0

0

0

13

Invatamant liceal teoretic

zi

952

0

952

14

0

0

0

15

Invatamant liceal teoretic
Invatamant
liceal
tehnologic,
pedagogic si teologic

655

0

655

16

Invatamant liceal tehnologic

3,1

6
7
7,1
8
8,1
9
10
10,1
11
11,1

776

176

seral
militar,
zi

649

seral

108

108

0

108

17

Invatamant
liceal
artistic
(toate
specializarile,exceptie, specializarea muzica) si
sportiv

zi

113

113

0

113

18

Invatamant liceal specializarea muzica

zi

0

0

0

19

Invatamant liceal

FR

148

148

0

148

zi

3

3

0

3

20

Invatamant liceal integrat*
Invatamant profesional (inclusiv stagiile de
pregatire practica)/Învățământ dual

zi

421

421

0

421

21

Invatamant postliceal/maistri

zi

124

124

0

124

21,1

Invatamant postliceal/maistri

seral

0

0

0

22

Cantine-camine (elevi cazati)

-

0

0

0

7.143

148

7.291

19,1

TOTAL GENERAL

5.908

6

148

1.235

0
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

În cursul anului 2019, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Mediaş a continuat desfăşurarea activităţilor specifice pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare
civilă, potrivit competenţelor acordate de OG nr. 84/2001 şi cu respectarea prevederilor actelor
normative de specialitate, respectiv OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi
actele de identitate ale cetăţenilor români, HG nr. 1375/2006 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare unitară a OUG nr. 97/2005, Legea nr. 677/2001 privind protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Legea nr.
119/1996 cu privire la actele de stare civilă, Metodologia aprobată prin HG nr. 64/2011 pentru
aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996.
Realizarea sarcinilor prevăzute de Regulamentul de organizare și funcţionare a
aparatului de specialitate al Primarului, din care face parte S.P.C.L.E.P. Mediaş, a presupus
organizarea în sistem de ghişeu unic a tuturor activităţilor, precum şi deservirea celor 7 localităţi
arondate pe linie de evidenţă a persoanelor (Alma, Aţel, Brateiu, Blăjel, Bazna, Moşna,
Târnava), scopul urmărit fiind creşterea calităţii si operativităţii serviciilor prestate, eliminarea
birocraţiei, precum şi promptitudinea în soluţionarea cererilor.
Potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al
Primarului Mun. Mediaş, aprobat, pentru perioada analizată, prin Hotărârea nr. 68/2018 a
Consiliului Local Mediaş, S.P.C.L.E.P. Mediaş îşi exercită prerogativele în interesul persoanei
şi al comunităţii, exclusiv pe baza şi în executarea legii. Activitatea s-a realizat în baza
planurilor de măsuri şi activităţi trimestriale ale serviciului, unde au fost prevăzute sarcini cu
termen şi responsabilităţi concrete, vizând în principal exercitarea competenţelor ce îi sunt
conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care
reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor în sistem de ghişeu unic.
În acest sens, scopul analizei activităţii trimestriale este legat de reliefarea rezultatelor
activităţii S.P.C.L.E.P. Mediaş, luându-se în considerare liniile specifice de acţiune.
Pe domenii de activitate, situaţia se prezintă după cum urmează:
Activităţile manageriale au avut drept scop sporirea calităţii serviciilor puse la dispoziţia
cetăţenilor şi s-au concretizat în creşterea operativităţii privind soluţionarea cererilor
înregistrate, atât pe linie de evidenţă a persoanelor, cât şi de stare civilă, în organizarea mai
eficientă a activităţii lucrătorilor şi în determinarea creşterii responsabilităţii acestora în
executarea atribuţiilor profesionale.
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1. Pe linie de management, şeful serviciului a asigurat prelucrarea, cu toţi lucrătorii de
evidenţa persoanelor şi stare civilă, a instrucţiunilor şi dispoziţiilor primite de la nivel central
şi judeţean şi care au fost ulterior puse în practică în activitatea curentă.
De asemenea, având în vedere că S.P.C.L.E.P. Mediaş nu are personalitate juridică şi,
în consecinţă, un buget propriu, s-a continuat colaborarea cu autoritatea locală, aceasta din urmă
asigurând, printre altele, prin intermediul serviciilor de specialitate, plata cheltuielilor necesare
funcţionării serviciului şi gestionarea problemelor pe linie de resurse umane.
A continuat colaborarea cu autoritatea locală, inclusiv prin participarea şefului
serviciului la şedinţele lunare organizate de Primarul Mun. Mediaş cu şefii direcţiilor şi
serviciilor publice organizate la nivelul municipalităţii.
Raportat la activităţile specifice desfăşurate de lucrătorii de evidenţă a persoanelor şi de
stare civilă, şeful serviciului a urmărit îndeplinirea de către aceştia a atribuţiilor ce le revin, în
termenele legale şi cu respectarea actelor normative în vigoare şi a instrucţiunilor primite.
Pe linie de management, au mai fost desfăşurate activităţi de:
respectare a planificării lucrătorilor ce desfăşoară activităţi în ghişeu;
întocmire în termen a situaţiilor statistice şi trimiterea acestora către instituţiile abilitate;
repartizare a corespondenţei pe linie de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă şi
urmărire a soluţionării acesteia în termenul legal;
întocmire a documentaţiilor necesare achitării facturilor către furnizorii de servicii şi de
înaintare a acestora către serviciul de specialitate al municipalităţii;
urmărire a arhivării documentelor de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor.
2. Pe linie de Evidenţă a persoanelor, s-a continuat desfăşurarea activităţilor specifice,
în conformitate cu actele normative în materie (OUG nr. 97/2005, HG nr. 1375/2006) şi cu
instrucţiunile primite de la nivel central şi judeţean.
În practică, activitatea lucrătorilor de evidenţă a persoanelor presupune:
îndeplinirea activităţii de eliberare a actelor de identitate, concretizată în primirea,
analizarea şi soluţionarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi aplicarea vizei de
reşedinţă, în conformitate cu prevederile actelor normative, ordinelor, dispoziţiilor şi
instrucţiunilor primite pe linie de evidenţă a persoanelor;
actualizarea, utilizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a
Persoanelor, în conformitate cu textele legale şi instrucţiunile în materie;
actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind persoana
fizică, în baza documentelor prezentate de către cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor
acestora, precum şi a comunicărilor primite din partea autorităţilor competente;
asigurarea concordanţei datelor preluate din documentele primare si înscrise în
formularele necesare eliberarii actelor de identitate cu datele regăsite în propriile evidenţe;
preluarea imaginii şi procesarea datelor în vederea întocmirii actelor de identitate, în
baza documentaţiilor primite de la solicitanţi;
înmânarea actelor de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora sau
împuterniciţilor acestora;
comunicarea de date cu caracter personal, ca urmare unor cereri formulate de persoane
fizice şi juridice, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia acestora şi cu prevederile
instrucţiunilor furnizate de D.E.P.A.B.D. în acest sens;
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pastrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal, prelucrate in conformitate cu
prevederile Legii nr.677/2001 şi asigurarea securităţii documentelor de serviciu;
solutionarea cererilor formatiunilor operative din M.A.I, S.R.I, S.P.P, M.Ap.N, precum
şi ale celorlaltor instituţii abilitate de lege privind verificarea si identificarea unor persoane;
îndeplinirea de activităţi specifice evidenţei persoanelor, cum sunt prevenirea eliberării actelor
de identitate prin substituire de persoană sau identificarea persoanelor urmărite general sau
local;
participarea la acţiuni cu staţia mobilă, conform Planului aprobat de către şeful
serviciului;
îndeplinirea periodică de activităţi privind reducerea numărului persoanelor care nu au
acte de identitate, ale căror acte de de identitate au expirat şi a persoanelor care au împlinit
vârsta de 14 ani si care nu au solicitat actul de identitate în termenul prevăzut de lege, în vederea
punerii acestora în legalitate;
înregistrarea tuturor cererilor primite, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de
lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru, inclusiv desfăşurarea de activităţi
de primire a petiţiilor, de analizare a problemelor sesizate şi soluţionare a acestora;
întocmirea situaţiilor statistice pe linie de evidentă a persoanelor şi comunicarea lor către
instituţiile abilitate;
preluarea zilnică de pe poşta electronică-AFTP, a fişierelor ce conţin instrucţiuni şi
dispoziţii transmise de D.J.E.P. şi D.E.P.A.B.D;
întreţinerea echipamentelor din dotare (inclusiv staţie de lucru) şi evidenţierea
incidentelor de hard-soft şi de aplicaţie apărute;
colaborarea cu personalul celorlalte servicii comunitare locale de evidenţă a
persoanelor, al direcţiilor judeţene de evidenţă a persoanelor, al B.J.A.B.D.E.P., al serviciilor
publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, al serviciilor
publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, precum si al tuturor
institutiilor similare de la nivel local şi central a căror activitate interacţionează cu cea a
S.P.C.L.E.P.;
întocmirea corespondenţei pe linie de evidenţă a persoanelor;
arhivarea documentelor întocmite pe linie de evidenţă a persoanelor;
formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor şi
îmbunătăţirea condiţiilor de lucru etc., propuneri pe care le înaintează şefului serviciului;
aplicarea de sancţiuni contravenţionale, conform OUG. nr. 97/2005;
desfăşurarea de activităţi noi, generate de apariţia unor acte normative în domeniul
evidenţei persoanelor sau de instrucţiuni primate de la nivel central/judeţean;
Activitatea de evidenţă a persoanelor s-a concretizat astfel :
Cărţi de identitate eliberate
Cărţi de identitate provizorii eliberate
Vize de reşedinţă aplicate
Verificări persoane în baza de date
Acţiuni cu staţia mobilă
Informări mass-media

7101
200
481
4625
11
5
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Amenzi contravenţionale OG 97/2005

3

Situaţia persoanelor cu acte de identitate expirate sau care nu posedă acte de identitate
– luna a XII-a 2019:
Total restanţe, din care:
- din anii anteriori:
La 14 ani, din care:
- din anii anteriori
La expirare, din care:
- din anii anteriori

4472
3774
1245
1006
3297
2768

Pe linia datelor cu caracter personal, au fost înregistrate în registrul corespunzător 532
de cereri de furnizare de astfel de date, toate fiind soluţionate cu respectarea prevederilor Legii
nr. 677/2001, ale procedurii nr. 3463066/2012 a D.E.P.A.B.D. şi ale Ghidului orientativ nr.
711290/2009 al D.E.P.A.B.D.
De asemenea, au fost eliberate, în vederea reducerii vârstei standard de pensionare, 73
de adeverinţe care atestă că solicitanţii au avut domiciliul/reşedinţa cel puţin 30 de ani în zona
limitrofă localităţii Copşa Mică.
În ceea ce priveşte formularul E401, în cursul anului 2018 au fost completate 226 de
astfel de formulare, care atestă componenţa familiei şi sunt utilizate de către solicitanţi în
străinătate.
În cursul anului 2019, a continuat activitatea de trimitere a invitaţiilor pentru cetăţenii
cu acte de identitate expirate în cursul trimestrului anterior, fiind trimise, prin Poşta Română,
cu sprijinul direcţiei de specialitate a primăriei, invitaţiile corespunzătoare pentru persoanele
ale căror acte de identitate au expirat în trimestrul anterior.
În trimestrul I 2019, a fost finalizată, în baza rezultatelor verificărilor efectuate în teren
de către lucrătorii de ordine publică şi extinderii acestor verificări în evidenţele proprii/ale altor
instituţii, activitatea de efectuare a menţiunilor corespunzătoare în ceea ce priveşte persoanele
cu vârsta între 14 şi 18 ani şi persoanele majore care nu au solicitat eliberarea primului act de
identitate până la data de 31.12.2017.
În cadrul activităţilor pe linie informatică, s-a pus accent pe necesitatea implementării
corecte a datelor privind persoanele fizice preluate din documentele primare şi comunicărilor
primite, în vederea actualizării corespunzătoare a Registrului Naţional de Evidenţă a
Persoanelor.
În activitatea pe această linie, s-a colaborat în permanenţă cu B.J.A.B.D.E.P. Sibiu, în
vederea rezolvării operative a tuturor problemelor ivite.
Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, lucrătorii de evidenţă a persoanelor au desfăşurat
5 acţiuni cu camera mobilă, la solicitarea unor persoane netransportabile de pe raza
municipiului şi a comunelor deservite, prilej cu care a fost preluată imaginea însoţită de
documentele necesare eliberării actelor de identitate.
În perioada analizată, nu au fost înregistrate cazuri de substituire de persoane şi nu au
fost depistate falsuri în documentele eliberate.
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În cursul anului 2019, continuându-se utilizarea Sistemul Naţional Integrat de Evidenţă
a Persoanelor, s-a constatat, în practică, o funcţionare relativ normală a acestuia, perioadele în
care aplicaţia nu a putut fi utilizată existând în continuare, dar cu o frecvenţă mai redusă.
Cu toate acestea, funcţionarea necorespunzătoare a aplicaţiei a fost resimţită cu
precădere în perioada iulie – august, perioade în care numărul solicitanţilor de acte de identitate
creşte semnificativ, multe dintre persoanele care lucrează temporar în străinătate şi aflate în
concediu în România depunând documentaţii în vederea obţinerii de noi acte de identitate.
În aceste condiţii, nefuncţionarea sau funcţionarea necorespunzătoare a aplicaţiei care
permite actualizarea datelor în vederea producerii actelor de identitate a determinat anumite
întârzieri în soluţionarea lucrărilor, termenele de soluţionare a cererilor de eliberare a actelor de
identitate nedepăşind totuşi 7 zile lucrătoare.
În anul 2019, s-a avut în vedere şi îmbunătăţirea pregătirii profesionale a lucrătorilor
S.P.C.L.E.P. Mediaş, ref. Ciochea Elena - Gabriela, din cadrul Compartimentului Evidenţa
Persoanelor şi insp. Duma Mihaela, din cadrul Compartimentului Starea Civilă participând la
cursul de pregătire „Rolul activ al structurilor de stare civilă şi evidenţa persoanelor în
activitatea administraţiei publice”.
În cursul anului 2019, au avut loc controalele tematice anuale efectuate de către lucrători
ai Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sibiu. Controlul s-a concretizat, pe linie de
evidenţă a persoanelor, într-o activitate de control şi una de recontrol, desfăşurate în lunile
aprilie, respectiv octombrie, iar pe linie de stare civilă, în două activităţi de control, efectuate
în aceleaşi perioade.
În urma controlului, au fost întocmite note de constatare, neconformităţile constatate
fiind în marea lor majoritate remediate, urmând ca aspectele semnalate de către colectivul de
control să fie avute în vedere în activitatea viitoare, pentru a evita apariţia unor probleme
similare.
3. Pe linie de Stare civilă, s-a continuat desfăşurarea activităţilor specifice, în
conformitate cu actele normative în materie (Legea nr. 119/1996, HG nr. 64/2011) şi cu
instrucţiunile/îndrumările-recomandările primite de la nivel central şi judeţean.
În practică, activitatea lucrătorilor de stare civilă presupune:
întocmirea, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, de acte de naştere, de căsătorie şi de
deces, în dublu exemplar, şi eliberarea, către persoanele îndreptăţite, de certificate doveditoare
privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;
înscrierea de menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimiterea
de comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă – exemplarul I sau, după
caz, exemplarul II;
eliberarea gratuită, la cererea autorităţilor competente, de extrase pentru uz oficial de pe
actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 şi ale Legii nr. 677/2001;
eliberarea, la cererea persoanelor fizice, de dovezi privind înregistrarea unui act de stare
civilă;
trimiterea, către structurile de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care
este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului
de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, de comunicări nominale pentru
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născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al
cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă
că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a
persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de ultimul loc de domiciliu;
trimiterea, către centrele militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării
decesului, a documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor;
întocmirea de buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu
normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimite, până la data de 5 a lunii următoare
înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică;
dispunerea de măsuri necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în
condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigurarea spaţiului
necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă;
atribuirea de coduri numerice personale, din listele de coduri precalculate, coduri pe
care le păstrează şi le arhivează în condiţii de deplină securitate;
propunerea necesarului de registre, certificate de stare civilă, formulare şi imprimate
auxiliare, pentru anul următor, şi îl comunicarea acestora către structura de stare civilă din
cadrul D.J.E.P.;
reconstituirea registrelor de stare civilă pierdute ori distruse – parţial sau total –, prin
copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare
şi aplicarea sigiliului şi parafei;
primirea, de la comunele arondate S.P.C.L.E.P., a cererilor de schimbare a numelui pe
cale administrativă şi a documentelor prezentate în motivare, spre verificare;
primirea cererilor de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în
străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume
şi/sau prenume, precum şi a documentelor ce susţin cererile respective, pe care le înaintează
D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a
emiterii aprobării;
primirea cererilor de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din
străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmirea referatului cu propunere de aprobare sau
respingere a cererii de transcriere, pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în
vederea avizării prealabile de către D.J.E.P.;
primirea cererilor de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuarea de verificări pentru
stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor
înscrise pe acestea, întocmirea documentaţiei şi a referatului cu propunere de aprobare sau
respingere şi le înaintează D.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de
aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrativ-teritoriale
competente;
primirea cererilor de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă,
întocmirea documentaţiei şi a referatului prin care se propune primarului unităţii administrativteritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al D.J.E.P.;
înaintarea, către D.J.E.P., a exemplarului II al registrelor de stare civilă, în termen de 30
de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate
menţiunile din registrul de stare civilă – exemplarul I;
sesizarea imediată a D.J.E.P. în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare
civilă cu regim special.
efectuarea de verificări şi întocmirea de referate cu propuneri în dosarele având drept
obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a
menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a morţii şi dispariţiei unei
persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii;

257

înscrierea, în registrele de stare civilă, a menţiunilor privind dobândirea, redobândirea
sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la DEPABD, prin
intermediul DJEP;
efectuarea de verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale
administrativă şi întocmirea referatului cu propunere de admitere/respingere, referat pe care îl
înaintează DJEP;
colaborarea cu direcţiile de sănătate şi cu maternităţile pentru prevenirea cazurilor de
internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută
şi a cazurilor de părăsire a nou-născuţilor neînregistrați la starea civilă;
colaborarea cu unităţile sanitare, D.G.P.C., S.P.A.S., unităţile de poliţie pentru
cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe
linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora
în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei
persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;
întocmirea situaţiilor statistice pe linie de stare civilă şi comunicarea lor către instituţiile
abilitate;
primirea documentaţiilor necesare şi oficierea de căsătorii;
constatarea săvârşii de contravenţii şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale, în
condiţiile Legii nr. 119/1996;
întocmirea corespondenţa pe linie de stare civilă;
arhivarea documentelor întocmite pe linie de stare civilă.

Concret, activitatea s-a materializat în:
Certificate de naştere eliberate
Comunicări de naştere întocmite
Certificate de căsătorie eliberate
Certificate de deces eliberate
Menţiuni efectuate pe marginea actelor de naştere
şi căsătorie
Certificate de divorţ prin acordul soţilor eliberate
Rectificări acte naştere, căsătorie, deces
Extrase uz organelor de stat eliberate
Naşteri
Căsătorii
Decese
Transcrieri naştere
Transcrieri căsătorie
Transcrieri decese
Divorţuri interne,extrase de căsătorie pentru
divorţ
Divorţuri din străinătate cu aprobarea
DEPABD
Menţiuni întocmite la operarea divorţului

2662
828
463
968
1572
23
12
214
770
287
751
129
24
24
63
25
288
258

Schimbări de nume pe cale administrativă
Livrete de familie
Menţiuni de renunţare la cetăţenie
Amenzi contravenţionale

6
312
0
0

Raportat la anii precedenţi, se constată o scădere uşoară a numărului actelor de naştere
şi de căsătorie înregistrate, dar şi o creştere semnificativă a numărului actelor de deces:
Tip act
Naştere
Căsătorie
Deces
Divorţ

2019
770
287
751
18

2018
782
291
705
18

2017
911
296
672
11

Pe lângă activităţile curente desfăşurate pe linie de stare civilă, s-au continuat
demersurile pe linia punerii în legalitate a minorilor neînregistraţi la starea civilă. În acest sens,
S.P.C.L.E.P. Mediaş este parte a unui protocol de colaborare, încheiat în luna septembrie 2012,
cu D.G.A.S.P.C. Sibiu, Poliţia Mun. Mediaş, Spitalul Mun. Mediaş şi Direcţia Socială Mediaş,
prin care părţile se obligă să îşi acorde sprijin pentru aplicarea dispoziţiilor în domeniul
protecţiei drepturilor copilului, pentru prevenirea abandonului în maternităţi şi pentru
întocmirea actelor de stare civilă ale nou-născuţilor şi minorilor care au împlinit 14 ani şi care
nu au acte de identitate.
Conform organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului
Mun. Mediaş, S.P.C.L.E.P. Mediaş a funcţionat ca şi serviciu fără personalitate juridică, cu 12
posturi (începând de la 01.03.2016), toate fiind funcţii publice: 6 la compartimentul de evidenţă
a persoanelor, 5 la starea civilă şi un şef serviciu.
Începând cu data de 05.12.2018, ca urmare a pensionării încă unui lucrător din cadrul
compartimentului de evidenţă a persoanelor, serviciul şi-a continuat activitatea cu 10 lucrători,
2 posturi devenind vacante.
Ca efect al lipsei personalităţii juridice, activităţile serviciului pe linie financiarcontabilă şi de resurse umane au fost în continuare gestionate de către direcţiile de specialitate
din cadrul municipalităţii.
Calitatea activităţii desfăşurate de lucrătorii S.P.C.L.E.P. Mediaş în cursul anului 2019
este reliefată inclusiv de rezultatele activităţilor de control şi recontrol tematic metodologic
efectuate de lucrători ai D.J.E.P. Sibiu. Alte aspecte ale activităţii au fost dezbătute în cadrul
convocărilor trimestriale pe linie de evidenţă a persoanelor şi anuale pe linie de stare civilă,
organizate de către D.J.E.P. Sibiu, în scopul aprofundării legislaţiei în materie şi aplicării
unitare a acesteia la nivel judeţean.
La nivelul S.P.C.L.E.P. Mediaş, s-a constatat faptul că atât lucrătorii de evidenţa
persoanelor, cât şi cei de stare civilă şi-au îndeplinit, în cursul anului 2019, atribuţiile de
serviciu, nu au existat abateri de la normele deontologice, nu s-au înregistrat fapte de corupţie
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şi nu s-au ivit situaţii de încălcare a codului de conduită a funcţionarului public, de natură a
determina adoptarea unor măsuri disciplinare.
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S.C. ECO-SAL S.A.

Societatea ECO-SAL S.A. Mediaș, în calitate de Operator regional privind serviciul de
salubrizare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONORD SIBIU, are ca și obiect de activitate
activităţi din componența serviciului public de salubrizare.
Cele 20 de unități administrativ-teritoriale deservite sunt: Municipiul Mediaș, Orașul
Dumbrăveni, Orașul Copșa Mică, comuna Târnava, comuna Valea Viilor, comuna Axente
Sever, comuna Mihăileni, comuna Șeica Mică, comuna Șeica Mare, comuna Micăsasa, comuna
Blăjel, comuna Bazna, comuna Dîrlos, comuna Brateiu, comuna Alma, comuna Hoghilag,
comuna Laslea, comuna Moșna, comuna Biertan, și comuna Ațel. Sunt deserviți circa 110.000
locuitori și 1.305 agenți economici și instituții publice.
Personal angajat până la 31.12.2019: 206
Deșeuri colectate în anul 2019
Total deșeuri menajere și similare celor menajere colectate de la populație, agenți
economici și instituții publice – 23.693,81 tone
A) Total deșeuri de ambalaje amestecate sortate: 795,62,92 tone, din care:
deșeuri hârtie-carton- 453,54 tone
deșeuri plastice – 308,79 tone
deșeuri sticlă – 22,84 tone
deșeuri aluminiu – 10,46 tone
B) Total alte fracții colectate separat: 3.302,91 tone din care:
Deșeuri anvelope uzate – 21,82 tone
Deșeuri voluminoase – 331, 36 tone
Deșeuri de echipamente electrice și electronice – 20,522 tone
Deșeuri periculoase (ulei uzat) – 0,010 tone
Deșeuri baterii și acumulatori – 0 tone
Deșeuri biodegradabil şi vegetal – 1.902,18 tone
Deșeuri din construcții – 339,66 tone
Deșeu stradal – 687,36 tone
Deșeurile valorificate/eliminate în anul 2019
Activitatea de sortare a deșeurilor menajere se realizează în scopul reducerii volumului
și a cantității deșeurilor ce necesită depozitare finală, precum și pentru creșterea gradului de
recuperare a deșeurilor reciclabile.
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Deșeurile reciclabile sortate din deșeurile menajere, precum și cele colectate din
sistemul de colectare selectivă, se compactează separat, pe tipuri de deșeuri reciclabile, în
vederea valorificării la reciclatorii finali.
Deșeurile reziduale eliminate prin depozitare: 21.934,91 tone
Deșeurile valorificate: 2.591,77 tone din care:
-

Deșeuri hârtie/carton – 436,46 tone
Deșeuri plastice – 206,19 tone
Deșeuri sticlă – 58,66 tone
Deșeuri aluminiu – 10,04 tone
Deșeuri de echipamente electrice și electronice – 18,480 tone
Deșeuri voluminoase valorificate energetic – 151,16 tone
Deșeuri biodegradabile încredințate spre compostare – 1.691,02 tone
Deșeuri anvelope uzate – 19,76 tone
Salubrizarea și Deszăpezirea domeniului public (străzi şi trotuare)

Suprafața măturată manual – 56.282.492 mp
Suprafața măturată mecanizat – 83.763.948 mp
Curățat rigole – 1.074.447 mp
Întreținere străzi şi trotuare – 178.115.308 mp
În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, Operatorul de salubritate a realizat activitatea de
deszăpezire și combatere a poleiului și a înghețului pe străzile din municipiul Mediaș, utilizând
materiale antiderapante astfel: nisip cu sare – 113,4 mc și sare – 543,1 tone. De asemenea, au
fost amplasate și 79 de lăzi cu material antiderapant.
-

Investiții
În cursul anului 2019, S.C. ECO-SAL S.A. a realizat investiții din fonduri de la bugetul
local al municipiului Mediaş, după cum urmează:
- Executare lucrări de amenajare la punctele de colectare a deşeurilor din Mediaş – 13
puncte de colectare amenajat;
- Autospeciale compactoare pentru colectarea deşeurilor, capacitate 10 mc. – 4 buc.
- Prescontainer mobil – 1 buc

262

263

În cursul anului 2019 S.C. ECO-SAL S.A. a realizat investiții din fonduri proprii, după
cum urmează:
- Autospecială compactoare, capacitate 10 mc. – 1 buc.
- Recipiente de colectare a deşeurilor:
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-

pubele – 1114 buc.
coşuri stradale – 360 buc.
Cărucior pentru curăţenie şi întreţinere stradală – 5 buc.
Semiremorcă de mare capacitate pentru transport deşeuri – produs second hand – 1 buc.
Aspirator stradal – 1 buc.
Altele (instalaţie aer condiţionat pentru C.P.P.D.V., instalaţie încălzire, licenţe, GPSuri)
Autoutilitară Renault Kangoo – 1 buc.
Tractor 4x4, lamă zăpadă prevăzută cu placă de prindere şi încărcător frontal cu furci –
1 buc.
Remorcă – 1 buc

Acțiuni și Evenimente

Campania de colectarea a DEEE-urilor și a deșeurilor periculoase, organizată de 4 ori/an
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Campaniile „CURĂȚENIA DE PRIMĂVARĂ" și „CURĂȚENIA DE TOAMNĂ"

Campania „UN VIITOR FĂRĂ GUNOI”
-

continuarea parteneriatului cu Societatea Clear Public Space din Londra;
în aprilie s-a desfăşurat activitatea de utilizare a compostului în Grădinița și Școala
Gimnazială „Marțian Negrea” din Valea Viilor;

Campania „CUM SĂ COLECTEZ DEŞEURILE”
-

proiectul s-a desfăşurat în şcolile din comunele Blăjel, Biertan, Axente Sever şi din
satele aparţinătoare şi a constat în prezentarea unor noţiuni clare şi a unor modalităţi
simple de colectare a deşeurilor; pe parcursul proiectului, elevii au învăţat de
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asemenea care este semnificaţia reciclării şi a colectării separate a deşeurilor; elevii au
participat şi la activitățile practice.

Campania de distribuire a calendarelor cu datele de colectare
-

pentru al 10-lea an consecutiv, ECO-SAL a distribuit gratuit calendare care conțin
datele de colectare a deșeurilor către populația din Mediaș şi satul aparţinător Ighişu
Nou, precum și din localitățile Copșa Mică, Dumbrăveni, Ernea şi Şaroş pe Târnave.

„NU-ȚI ARUNCA VIITORUL LA GUNOI”, „REDU DEȘEURILE” și „FĂ COMPOST”
-

campanie privind colectarea separată a deșeurilor pe 4 fracții (hârtie/carton,
plastic/aluminiu, sticlă, biodegradabil);
difuzări la Radio Ring, Radio Mediaș și Nova TV.

Prevenire și control
notificarea agenţilor economici care au desfăşurat/desfăşoară activităţi comerciale pe
teritoriul mun. Mediaş şi nu au contract de salubritate încheiat cu Operatorul;
supravegherea punctelor de colectare a deşeurilor în vederea atenţionării sau
sancţionării persoanelor care nu respectă utilizarea corespunzătoare a recipienţilor pentru
depozitarea deşeurilor;
verificarea activității de colectare a deşeurilor menajere și reciclabile de la populație și
agenți economici;
urmărirea agenţilor economici care au solicitat reevaluarea cantităţii generate la punctul
de lucru.
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S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

Prezentul raport expune activitatea desfăşurată de către Operatorul Regional de Apă şi
Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. la nivelul anului 2019, sintetizând acţiunile relevante
specifice companiei şi adresându-se, cu precădere, managementului societăţii, acţionarilor,
administratorilor, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari”, clienţilor utilizatori ai serviciilor de apă şi de canalizare, precum şi altor factorilor interesaţi, printre care
autorităţi publice locale, judeţene şi centrale.
Totodată, raportul consemnează progresul înregistrat de către Operatorul Regional în
anul 2019, în scopul îndeplinirii strategiilor, obiectivelor și a indicatorilor de performanţă
financiari şi nefinanciari aferenţi Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.
pentru perioada 2016-2020 (Componenta de Administrare şi Componenta de Management).
Cadrul legal care reglementează activitatea Operatorului Regional este definit de:
- Legea nr. 31/1990 (r2) privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 111/2016;
- Legea nr. 51/2006 (r1) a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 241/2006 (r2) a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, republicată;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare.
Cadrul instituţional este definit de:
- Actul Constitutiv al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., actualizat;
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de
Canalizare, („Contractul de Delegare”), încheiat la data de 06.08.2007, între
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” şi Societatea
Comercială „Apa Târnavei Mari” S.A.;
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Alimentare cu
Apă şi de Canalizare pentru Localităţile Membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitare „Apa Târnavei Mari”.
Încă de la înfiinţarea S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în 7 decembrie 2006, preocuparea
noastră permanentă, în calitate de ca operator regional unic de apă şi apă uzată pentru nordestul judeţului Sibiu, a fost îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor furnizate şi îndeplinirea
cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor noştri, pe care le putem realiza numai bazându-ne pe
contribuţia şi implicarea fiecărui angajat.
Ca operator regional unic de apă şi apă uzată pentru nord-estul judeţului Sibiu,
contribuim la dezvoltarea regională, prin îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor,
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realizarea unei infrastructuri moderne a sistemului public de alimentare cu apă, a sistemului de
canalizare şi preocuparea permanentă pentru protecţia mediului înconjurător.
Principalele valori promovate de către operatorul de apă şi apă uzată, conform viziunii şi
declaraţiei de misiune, sunt:
- Furnizarea serviciilor de apă şi apă uzată de bună calitate, la preţuri accesibile, care să
anticipeze nevoile şi aşteptările clienţilor din zona de acoperire a operatorului;
- Promovarea respectului şi a transparenţei, prin tratamentul egal al tuturor clienţilor şi
prin menţinerea unei comunicări eficace cu toţi factorii interesaţi;
- Obţinerea unui nivel ridicat de profesionalism, prin continua instruire a angajaţilor, care
sunt trataţi cu respect şi fără discriminare;
- Construirea viitorului companiei având drept scop prosperitatea, continuitatea,
stabilitatea şi dezvoltarea durabilă a acesteia, printr-un management competitiv;
- Promovarea responsabilităţii instituţionale.
Conform Actului Constitutiv, obiectul de activitate al Societăţii este captarea, tratarea şi
distribuţia apei (activitate principală, Cod CAEN 3600), respectiv colectarea şi epurarea apelor
uzate (activitate secundară, Cod CAEN 3700).
Începând cu anul 2012, una din priorităţile noastre a fost implementarea managementului privat
la nivelul societăţii, având în vedere că S.C. Apa Târnavei Mari S.A. intră sub incidenţa OUG
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată şi modificată
prin Legea nr. 111/2016, fiind o societate comercială pe acţiuni, constituită în conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, la care acţionari sunt următoarele
unităţi administrativ-teritoriale:
Acţionari

Număr acţiuni

Procent

Municipiul Mediaş

1.860

78,1841 %

Oraşul Dumbrăveni

198

8,3228%

Oraşul Agnita

170

7,1459 %

Judeţul Sibiu

139

5,8428 %

Oraşul Copşa Mică

12

0,5044%

TOTAL

2.379

100 %

Capitalul social al Operatorului Regional este de 2.379.000 lei, divizat în 2.379 acţiuni
nominative, numerotate de la 1 la 2.379.
Consiliul de Administraţie: Mandat 2016 - 2020
Iosif MOLDOVAN
Preşedintele Consiliului de Administraţie
Ioan MUNTEANU
Administrator Executiv și Director General
Dorel VLAŞIN

Administrator Neexecutiv

Anuţa TURCU

Administrator Neexecutiv

Francisc ANTAL

Administrator Neexecutiv
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Consiliul de Administraţie al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a fost numit pentru mandatul 2016
- 2020 prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 3/07.06.2016, respectiv nr.
3/26.05.2017, în baza listei scurte înaintate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Apa Târnavei Mari”, în calitate de Autoritate Publică Tutelară.
Planul de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 – 2020 a fost
aprobat prin Decizia CA nr. 29/25.07.2016, respectiv revizuit prin Decizia CA nr.
18/18.07.2017.
Echipa managerială este reprezentată de un director general, un director economic, un director
comercial, un manager de proiect şi trei ingineri şefi, care coordonează activitatea
departamentelor operare şi mentenanţă reţele, producţie apă potabilă şi epurare apă uzată.
Echipa de management
Ioan MUNTEANU
Gabriela FĂGĂRĂŞAN
Emil Ovidiu AFLAT
Dalina IFTINCĂ
Gheorghe DIN
Elly GRUBER
Enikő GAŞPAR

Director General
Director Economic
Director Comercial
Manager Proiect / U.I.P.
Şef Departament Operare şi Mentenanţă Reţele
Şef Departament Producţie Apă Potabilă
Şef Departament Epurare Apă Uzată

Repere în implementarea Planului de Administrare 2016 – 2020. Contractul de Management al
Directorului General / Contractele de Administrare
Planul de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 - 2020 a
fost elaborat conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 111/2016.
Componenta de Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.
pentru perioada 2016 - 2020 a fost elaborată în baza OUG nr. 109/2011, aprobată şi modificată
prin Legea nr. 111/2016, cu respectarea prevederilor art. 30.
Componenta de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.
pentru perioada 2016 - 2020 a fost elaborată în baza OUG nr. 109/2011, aprobată şi modificată
prin Legea nr. 111/2016, cu respectarea prevederilor art. 36.
Directorul General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., dl. ing. Ioan Munteanu, a fost numit în
baza Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 5/2017, la recomandarea Comitetului de
Nominalizare şi Remunerare, ca urmare a finalizării concursului de selecţie organizat pentru
ocuparea postului, începând cu data de 02.02.2017, pentru perioada de timp rămasă din
exercitarea mandatului 2016 - 2020.
Obiectivul managementului societăţii este obţinerea performanţei operaţionale şi financiare,
care să ne recomande ca o companie competitivă pe piaţa serviciilor de alimentare cu apă şi de
canalizare din România, prin promovarea unei imagini favorabile şi îmbunătăţirea constantă a
indicatorilor de performanţă.
Strategia de management propusă spre implementare de către noul Director General al
Societății, pentru atingerea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă din contractul de
mandat, a fost expusă în cadrul Componentei de Management a Planului de Administrare 2016
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- 2020, aprobată prin Decizia CA nr. 9/2017. Astfel, Directorul General îşi va concentra
eforturile în direcţia atingerii scopurilor organizaţiei într-o manieră eficientă şi efectivă, prin
planificarea, organizarea, conducerea şi controlul resurselor, acţionând în direcţia continuării,
respectiv îmbunătăţirii obiectivelor de management asumate de către predecesorii săi pentru
îndeplinirea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de mandat, cu respectarea
viziunii, misiunii şi obiectivelor strategice ale Societăţii.
Strategia de management operaţionalizează obiectivele strategice din domeniile majore de
activitate ale Societăţii şi propune planuri de măsuri concrete pentru atingerea acestora şi a
indicatorilor de performanţă din Contractul de Mandat, pecum şi metodele de monitorizare,
evaluare şi control intern a rezultatelor prognozate.
Strategiile de conducere specifice Operatorului Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. cuprinse
în Componenta de Management a Planului de Administare 2016 - 2020, au fost elaborate cu
respectarea viziunii, declaraţiei de misiune şi a principalelor direcţii strategice, în strânsă
corelare cu Componenta de Administrare, având ca scop primordial atingerea obiectivelor şi
indicatorilor de performanţă stabilite în contractul de mandat.
Acestea au fost structurate în funcţie de principalele direcţii, departamente, servicii,
compartimente ale Operatorului Regional, astfel:
- Strategia de consolidare instituţională;
- Strategii comerciale şi de marketing;
- Strategii operaţionale şi de întreţinere;
- Strategii de resurse umane;
- Strategii privind sistemele informatice;
- Strategii de management economico – financiar şi de audit;
- Strategii de dezvoltare prin investiţii;
- Strategia de control intern / managerial.
Ca şi în anii precedenţi, principalele obiective propuse spre implementare de către Operatorul
Regional în anul 2019 au vizat următoarele:
I. Implementarea strategiilor şi a obiectivelor aferente Planului de Administrare al S.C.
Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 - 2020 (Componentă de Administrare şi
Componentă de Management);
II. Realizarea obiectivelor de investiţii vizând reabilitarea / extinderea infrastructurii de apă
şi apă uzată de pe domeniul public, finanţate de la Bugetul Local al Muncipiului Mediaş,
aprobate în cadrul Programului de investiţii pentru anul 2019;
III. Accesarea de noi fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată din Aria
Delegării A S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în Etapa 2016 - 2020, în cadrul POIM (Programului
Operaţional pentru Infrastructură Mare);
IV. Îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă şi, implicit, creşterea calităţii şi a
performanţei serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare oferite clienţilor din Aria de Operare,
prin implementarea standardelor aferente Sistemului de Control Intern / Managerial şi
continuarea implementării exercițiului de Benchmarking.

I. Stadiul implementării, la finalul anului 2019, a strategiilor şi obiectivelor aferente
Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 - 2020
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I.1. Strategii de consolidare instituțională (Sistemul de management)
I.1.1. Strategia de menţinere a calităţii serviciilor, prin managementul sistemului integrat
al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
La nivelul anului 2019, principalul obiectiv realizat sub aspect instituţional a constat în
recertificarea Sistemului de Management Integrat al Calităţii, Mediului şi SSO, conform
standarelor de referinţă ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008 în vigoare.
În urma Auditului de Recertificare desfăşurat în perioada 03-07 iunie 2019 asupra Sistemului
de Management Integrat (Calitate, Mediu şi SSO), auditorii externi au consemnat în „Raportul
de audit” rezultatul pozitiv al auditului şi au propus Recertificarea Sistemului de Management
Integrat pentru domeniul evaluat în cadrul S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
Organismul de certificare RINA SIMTEX a eliberat în data de 14.06.2019 noile Certificate
pentru toate cele trei standarde de referinţă:
- SR EN ISO 9001: 2015 - Sisteme de Management al Calităţii
- SR EN ISO 14001:2015 - Sisteme de Management de Mediu
- SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de Management al Sănătăţii şi Securităţii
Ocupaţionale
Valabilitate certificate: 14.06.2019 – 14.06.2020.
Noile certificate au fost eliberate pentru toate activităţile din domeniul de certificare şi
pentru toate punctele de lucru.
Domeniul de certificare/cod CAEN şi locaţiile:
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide / CAEN:4221 – Activităţi
desfăşurate în afara sediului social şi a punctelor de lucru;
- Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea / CAEN:7112 - Sediu
firmă –
Str. Aleea Comandor Dimitrie Morar, Nt.19, Mediaş, Jud. Sibiu;
Punct de lucru 1: Departament Operare Reţele – Sector Apă şi Sector Canal Mediaş,
Distribuţia apei / CAEN:3600 şi Colectarea apelor uzate / CAEN:3700; Str. Aleea Comandor
Dimitrie Morar, Nr.15, Mediaş, Jud. Sibiu
Punct de lucru 2: Uzina de Apă Mediaş, Captarea, Tratarea apei / CAEN 3600; Str.
Stadionului FN, Mediaş, Jud. Sibiu
Punct de lucru 3: Staţia de Epurare Mediaş, Epurarea Apelor uzate / CAEN:3700; Str. Hotar
Rora Mare FN, Mediaş, Jud. Sibiu
Punct de lucru 4: Localitatea Agnita: Captare, Tratare, Distribuţie apă / CAEN 3600;
Colectare şi Evacuare ape uzate / CAEN:3700 , Str.Avram Iancu, Nr.20, Agnita, Jud. Sibiu
Punct de lucru 5: Localitatea Dumbrăveni: Captare, Tratare, Distribuţie apă / CAEN 3600;
Colectare şi Evacuare ape uzate / CAEN:3700; Str. Gheorghe Doja, Nr.12, Dumbrăveni, Jud.
Sibiu
În data de 09.09.2019 a fost încheiat un contract de furnizare servicii profesionale de
consultanţă privind migrarea la noul standard ISO 45001:2018 „Sisteme de Management al
Sănătăţii şi Securităţii în muncă“. Contractul a fost încheiat cu firma S.C. TOPQS S.R.L. din
Cluj Napoca – consultant Deac Marin. (Contract nr.435/09.09.2019) durata contractului fiind
de 6 luni iar valoarea de 1920 Euro.
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Obiectul „Contractului de furnizare de servicii profesionale de consultanţă în
management“ Nr.435/09.09.2019 constă în asistenţă tehnică, consultativă şi informaţională cu
privire la:
- Tranziţia Sistemului de Management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale la noua ediţie
a standardului SR ISO 45001: 2018 şi implementarea noilor cerinţe;
- Instruirea responsabililor implicaţi în proiect cu noile cerinţe ale standardului ISO
45001:2018 şi măsurile necesare pentru tranziţia de la SR OHSAS 18001:2008 la SR
ISO 45001:2018;
- Elaborarea noilor documente cerute de standardul ISO 45001 şi integrarea în
documentaţia existentă;
- Consultanţă privind identificarea şi evaluarea riscurilor conform standardului ISO
45001;
- Revizuirea în colaborare cu responsabilii de domenii, a proceselor de sistem afectate de
cerinţele standardului ISO 45001;
- Asistenţă la armonizarea Sistemului integrat de management al calităţii, mediului şi
SSM cu Sistemul de control intern managerial;
- Integrarea noii documentaţii în documentaţia existentă;
- Asistenţă la:
- efectuarea auditurilor interne
- efectuarea analizei managementului
- pregătirea specifică pentru auditul de supraveghere cu tranziţie la ISO 45001
- Susţinerea auditului de Supraveghere (S1) cu tranziţie la Sistemul de management al
sănătăţii şi securităţii în muncă ISO 45001:2018;
- Stabilirea şi implementarea evetualelor acţiuni corective necesare în urma auditului de
tranziţie la standardul SR ISO 45001:2018 „Sisteme de management al sănătăţii şi
securităţii în muncă“.
I.2. Strategii comerciale/de marketing
I.2.1. Strategia de creştere intensivă a pieţei
În decursul anului 2019, Serviciul Comercial a inventariat contractele de
furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv aparatele
de măsurare a trei comune aferente Sucursalei Agnita (Arpașu de Jos -352 utilizatori, Arpașu
de Sus - 449 utilizatori, Cârțișoara - 578 utilizatori) în număr total de 1379 de utilizatori. În
urma acestei ample acțiuni s-au regularizat indecșii facturați, s-au înlocuit sigilii ale contoarelor
și s-a sistat furnizarea serviciului de alimentare cu apă pentru neplata respectiv pentru
constatarea contravențiilor referitoare la modificarea instalației/aparatelor de măsură.
La nivel de operator s-au montat 201 de contoare noi și s-au înlocuit 322 de contoare
murdare, blocate sau nefuncționale în parametri optimi.
Biroul Recuperare Debite, a emis în vederea recuperării restanțelor la plata facturilor de
apă și canalizare un număr de 3475 somații, în urma cărora s-au înregistrat un număr de 2911
plăți, respectiv plăți parțiale. Au fost demontate de la rețeaua de apă pentru neplata facturilor
29 contoare, s-au sigilat 305 contoare la cerere și s-au remontat 344 de contoare ca urmare a
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plății restanțelor și a taxei de recuplare. De asemenea, au fost întocmite un număr de 65 de
programe de eșalonare.
Au fost predate către Oficiul Juridic, un număr de 145 de dosare în vederea executării silite
respectiv acționării în instanță a debitorilor restanți.
În cadrul, Oficiului Juridic s-au înregistrat un număr de 148 de cauze, din care 145 cauze
pentru recuperare creanțe și 3 cauze cu alt obiect. Din cele 145 de dosare pentru recuperare
creanțe s-au achitat creanțe în sumă totală de 43.651,99 lei, celelalte cauze fiind în diverse etape
de soluționare.
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I.2.2. Strategia de creştere extensivă a pieţei
Conform Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., elaborate pentru perioada
2016 - 2020, în baza OUG. nr.109/30.11.2011, aprobată şi modificată prin Legea nr. 111/2016,
societatea îşi propune aplicarea unei strategii privind creşterea extensivă a pieţei, prin preluarea
în operare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei
Mari”, raportat la momentul punerii în funcţiune a sistemelor de apă şi apă uzată, realizate de
către autorităţile administraţiilor publice locale prin implementarea proiectelor de investiţii
finanţate din bugetele locale/de stat/fonduri europene.
Prin implementarea acestei strategii, Operatorul vizează creşterea gradului de acoperire cu
servicii de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, la standarde europene, la nivelul Ariei
Delegării, creşterea veniturilor obţinute din vânzările la produsele şi serviciile delegate,
respectiv consolidarea poziţiei sale pe piaţa serviciilor de profil din România.
Aria de operare este situată în nordul şi estul județului Sibiu. La data prezentei, Operatorul
Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. furnizează servicii de alimentare
cu apă potabilă, respectiv prestează servicii de canalizare și epurare a apelor uzate, în baza
Licenţei nr. 4413/09.10.2018, clasa 2, acordată de către Autoritatea Naţională de Reglementare
a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, conform Ordinului nr. 447/2018, aceasta
reprezentând o recunoaştere oficială a capacităţii societăţii noastre de a furniza/presta servicii
de calitate în aria administrativ – teritorială specifică, în condiţii de eficienţă economică, cu
menţinerea indicatorilor de performanţă impuşi. Astfel:
-

în mediul urban: municipiul Mediaş, oraşele Agnita şi Dumbrăveni - servicii de
alimentare cu apă potabilă şi de canalizare şi epurare a apelor uzate;

-

în mediul rural: comunele Arpaşu de Jos (cu satul aparţinător Arpaşu de Sus),
Cîrţişoara (satul Cîrţişoara), Șeica Mare (cu satul aparţinător Boarta), Bazna (cu satul
aparţinător Boian), Hoghilag (satul Hoghilag), Dârlos (satul Dârlos), Bruiu (cu satul
aparținător Șomartin) - servicii de alimentare cu apă potabilă; comunele Alma (satul
Alma), Bîrghiş (satul Bîrghiş), Şeica Mare (satul Șeica Mare), Marpod (cu satul
aparţinător Ilimbav), Nocrich (cu satul aparţinător Hosman), Chirpăr (satele Vărd şi
Veseud), satul Ighișu Nou (UAT Mediaș) – servicii de alimentare cu apă potabilă şi de
canalizare.

Tabel nr. 1 - Semnatari inițiali ai Contractului de Delegare (încheiat la 06.08.2007), ale căror
sisteme publice de alimentare cu apă și / sau de canalizare au fost preluate în operare de către
S.C. Apa Târnavei Mari S.A.
Nr. UAT / Comună
crt.

1.

Municipiul
MEDIAȘ

Sistem public preluat în Act de reglementare
operare / concesionat
Alimentare Canalizare
cu apă
și Epurare
ape uzate
Membru
HCL nr. 186 / 19.07.2007
x
x
fondator /
privind delegarea
semnatar inițial gestiunii serviciului de

275

Orașul
AGNITA

2.

x

x

Orașul
x
DUMBRĂVENI

3.

Județul SIBIU

4.

Orașul
COPȘA MICĂ

5.

x

Concesiune
conductă
aducțiune
apă

-

al Contractului
de Delegare
(încheiat la
06.08.2007)
Membru
fondator /
semnatar inițial
al Contractului
de Delegare
(încheiat la
06.08.2007)
Membru
fondator /
semnatar inițial
al Contractului
de Delegare
(încheiat la
06.08.2007)

-

Membru
fondator /
semnatar inițial
al Contractului
de Delegare
(încheiat la
06.08.2007)

-

Membru
fondator /
semnatar inițial
al Contractului
de Delegare
(încheiat la
06.08.2007)

alimentare cu apă și de
canalizare către S.C. Apa
Târnavei Mari S.A.
HCL nr. 64 / 12.07.2007
privind delegarea
gestiunii serviciului de
alimentare cu apă și de
canalizare către S.C. Apa
Târnavei Mari S.A.
HCL nr. 66 / 11.07.2007
privind delegarea
gestiunii serviciului de
alimentare cu apă și de
canalizare către S.C. Apa
Târnavei Mari S.A.
HCJ nr. 76 / 12.07.2007
privind atribuirea directă a
Contractului de Delegare
a Gestiunii Serviciului de
Alimentare cu Apă și de
Canalizare din zona de
nord-est a județului
Societății Comerciale
„Apa Târnavei Mari” S.A.
HCJ nr. 55 / 27.04.2006
privind delegarea
gestiunii „Conductei de
aducțiune apă Bâlea –
Agnita” către Operatorul
Regional
HCL nr. 39 / 12.07.2007
privind delegarea
gestiunii serviciului de
alimentare cu apă și de
canalizare către S.C. Apa
Târnavei Mari S.A.

Tabel nr. 2 – Centralizator privind localităţile preluate în operare, la nivelul cărora se furnizează
/ prestează servicii de apă și / sau de canalizare, la data de 31.12.2019
Nr.
crt.

UAT / Comună

Localitate

Sistem public preluat în
operare
Alimentare
Canalizare
cu apă
și Epurare
ape uzate

Data
preluării în
operare

Nr.
Act
Adițional la
Contractul
de Delegare
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1.

ARPAȘU DE JOS

2.

CÎRȚIȘOARA

ARPAȘU DE
JOS
ARPAȘU DE
SUS
CÎRȚIȘOARA
ALMA

3.

ALMA

4.

BÎRGHIŞ

5.

ŞEICA MARE

6.

MARPOD

7.

NOCRICH

8.

CHIRPĂR

9.

HOGHILAG

10.

BAZNA

11.
12.

MEDIAŞ
DÂRLOS

13.

BRUIU

x

01.06.2012

1 / 2012

x
x

01.06.2012
01.06.2012

1 / 2012
1 / 2012

x

01.01.2014

2 / 2013

x
x
x

01.06.2014

4 / 2014

01.06.2014

5 / 2014

01.10.2014

6 / 2014

01.10.2014

7 / 2014

01.01.2017

8 / 2016

29.12.2017

9 / 2017

29.12.2017

10 / 2017

28.06.2018
03.12.2018

11/2018
13/2018

14.08.2019

14/2019

x

ŞMIG
GIACĂŞ
BÎRGHIŞ
ŞEICA MARE
BOARTA
MARPOD
ILIMBAV
NOCRICH
HOSMAN
VĂRD
VESEUD
HOGHILAG
BAZNA
BOIAN
IGHIŞU NOU
DÂRLOS
BRUIU
ŞOMARTIN

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

În perspectivă, în temeiul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare
cu Apă şi de Canalizare, încheiat la data 06.08.2007, pentru o perioadă de 25 ani, între Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari“, în calitate de Autoritate Delegantă, şi S.C.
Apa Târnavei Mari S.A., în calitate de Operator Regional, va prelua activitatea serviciilor de
apă – canal din oraşul Copşa Mică şi celelalte comune membre ale ADI.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari“ a fost înfiinţată în anul anul 2002
de către unităţile administrativ - teritoriale ca şi Asociaţie a Municipalităţilor, fiind reorganizată,
în anul 2006, după sistemul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare. Din această asociaţie fac
parte 4 oraşe: Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, Copşa Mică, alături de Consiliul Judeţean Sibiu, în
calitate de membrii fondatori, şi alte 30 comune din judeţul Sibiu, ale căror sisteme centralizate
de apă şi/ sau de canalizare sunt preluate, treptat, în operare de către S.C. Apa Târnavei Mari
S.A.: Alma, Alţâna, Arpaşu de Jos, Aţel, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bîrghiş, Blăjel, Brateiu,
Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Cîrţa, Cîrţişoara, Dârlos, Hoghilag, Iacobeni, Laslea, Marpod,
Merghindeal, Micăsasa, Mihăileni, Moşna, Nocrich, Porumbacu de Jos, Şeica Mică, Şeica
Mare, Târnava, Valea Viilor.
La nivelul perioadei de referinţă, anul 2019, Operatorul Regional de Apă şi Apă Uzată
S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a preluat în operare următoarele localităţi membre ale Asociaţiei
de Dezvoltare Intrecomunitare „Apa Târnavei Mari“:
-

BRUIU și ȘOMARTIN- (Comuna Bruiu) - Partea de Apă.
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Localitățile Bruiu și Șomartin sunt sate aparținătoare Unității Administrativ-Teritoriale
(UAT) Bruiu, judetul Sibiu, având un număr total de 689 locuitori (419 locuitori satul Bruiu,
respectiv 270 locuitori satul Șomartin).
Comuna Bruiu fiind membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa
Târnavei Mari“ (conform HCL nr. 29/30.07.2007), a aprobat delegarea gestiunii serviciilor de
apă și de canalizare Operatorului Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A., precum și Contractul
de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi De Canalizare, în baza
HCL nr. 97/19.12.2008.
Având în vedere aprobarea de către UAT Bruiu a condițiilor specifice în aplicarea
Contractului de delegare pentru serviciul public de alimentare cu apa (Anexa nr.1 la HCL
nr.47/11.12.2018), la data de 14.08.2019, a fost încheiat Actul Adiţional nr.14/2019 la
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare,
cu privire la preluarea în operare a sistemului de alimentare cu apă în satul Bruiu și Șomartin –
UAT Bruiu. Data intrării în vigoare a Actului Adiţional nr.14/2019 este data semnării acestuia,
respectiv data de 14.08.2019.
Temei legal:
- HCL Bruiu nr.29/30.07.2007 privind aderarea Comunei la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Apa Târnavei Mari“
- HCL Bruiu nr.97/19.12.2008 privind aprobarea Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare;
- HCL Bruiu nr.46/11.12.2018 privind completarea Anexei HCL Bruiu nr.19/2001
privind însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Bruiu
- HCL Bruiu nr.47/11.12.2018 privind aprobarea Condițiiilor specifice comunei Bruiu în
aplicarea Contractului de delegare pentru Serviciul public de alimentare cu apa
- HCL Bruiu nr.50/11.12.2018 privind acordarea unui mandat special Primarului
comunei Bruiu de a vota „pentru” modificarea conform avizelor ANRSC a actului
adițional la Contractul de delegare cu privire la introducerea formulei de ajustare tarifară
și aprobarea nivelului tarifului unic ajustat, în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”,
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei
Mari” nr.5/17.03.2015 privind aprobarea extinderii Ariei de Delegare pentru [...]
Comuna Bruiu- Partea de Apă.
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 2/18.03.2015, art. 1, prin
care se aprobă extinderea Ariei de Delegare pentru Comuna Bruiu- Partea de Apă
- Avizul Ministerului Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Europene
Infrastructură Mare - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional
Infrastructură Mare nr.62831/20.08.2019, înregistrat la S.C. „Apa Târnavei Mari“ sub
nr. 472/20.08.2019,
În vederea creșterii extensive a pieței, în cursul anului 2019, la nivel de operator s-au
încheiat/reactualizat un număr de 2019 contracte de furnizare/prestare a serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare, atât pentru persoane fizice cât și juridice. Acțiunea a fost
înterprinsă ca urmare a preluării în sistem a noilor utilizatori beneficiari ai extinderii sistemelor
de alimentare cu apă și canalizare, a preluării în operare a sistemelor din noile localități, precum
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și a continuării acțiunii de reactualizare a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor publice
de alimentare cu apă și de canalizare.

I.2.3. Strategia de preț
Strategia de preț va fi supusă aprobării în baza viitorului Contract de Finanțare
I.2.4. Strategia continuării implementării proiectului privind separarea tehnică a
măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominium
„Regulamentul privind separarea tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de
apartament pentru imobilele tip condominiu” a fost elaborat de S.C. Apa Târnavei Mari
S.A., supus dezbaterii publice şi aprobat de către Consiliul Local Mediaş prin Hotărârea nr.
132/2011.
În anul 2011, a fost realizat cu succes, la nivelul municipiului Mediaş, primul proiect de
separare tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru un imobil tip
condominiu, respectiv pentru imobilul localizat pe strada Turda, nr. 14, bl. 24, scara C.
Prin realizarea acestui model pilot, Operatorul a intenţionat să ofere întregii comunităţi locale
un exemplu de bune practici privind avantajele incontestabile obţinute în urma implementării
unei astfel de soluţii tehnice, cu eforturi financiare minime şi într-un orizont scurt de timp.
Proiecte de separare realizate la nivelul anului 2019:
Conform Listei obiectivelor de investiții specifice S.C. Apa Târnavei Mari S.A., cu finanțare
de la Bugetul Local al Municipiului Mediaș, suma totală aprobată pentru anul 2019 la categoria
„Dotări independente” – „Separarea consumului de apă pentru condominii” a fost de 175.000
lei, din care, la data de 31.12.2019, a fost cheltuită suma de 55.667,88 lei, fiind executate 11
proiecte de separare (11 scări de bloc), finalizate 100%, consemnate în tabelul de mai jos.
Tabel nr.3-Proiecte de separare în anul 2019
Nr. Crt.

Adresa

Valoare

Data

1

Lotru 2/93/A

3.289,03

Martie

2

Lupeni 4/85/C

4.759,56

Martie

3

Sebesului 2/32/B

3.327,50

Martie

4

Dupa Zid 25/3/B

6.775,46

Martie

5

Paltinis 5/6/B

7.253,17

Mai

6

St. L. Roth 19

5.119,26

August

7

Lupeni 5/82/B

3.961,11

August

8

Blajului 2/46/A

5.733,82

August

9

Sadu 4/115/B

3.894,05

Octombrie

10

Baznei 3/2/B

7.725,93

Noiembrie

11

V. Madgearu 5/2/D

3.828,99

Noiembrie
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Totodată, a fost executată separarea consumului de apă la condominii în vederea
contorizării individuale a unui număr de 82 de apartamente a imobilului din strada Luncii, nr.
1, bloc 3, Municipiul Mediaș în valoare de 118.048,00 lei.
I.2.5. Strategia de consolidare a Relaţiilor Publice cu toţi factorii interesaţi
Având în vedere strategiile cuprinse în Planul de acțiune pentru implementarea Planului
de Management al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., Biroul Relații Publice și Comunicare a derulat
în 2019 o serie de activități menite a crește gradul de informare al clienților din aria de operare,
de a asigura un grad ridicat de transparență asupra informațiilor legate de acțiunile derulate de
companie, asupra serviciilor oferite și a planurilor de dezvoltare, dar și pentru creșterea gradului
de vizibilitate al companiei, pentru ca aceasta să-și cultive și să-și mențină statutul de companie
competitivă pe piaţa serviciilor de alimentare cu apă şi a serviciilor de canalizare din România.
Legat de componenta „Relații Publice și Comunicare“, operatorul regional a derulat în
cursul anului 2019 un calendar consistent de activități, care a cuprins organizarea de conferințe
de presă, emiterea de comunicate de presă, promovarea serviciilor și acțiunilor companiei în
mediul online și informări transmise prin intermediul partenerilor media locali și regionali,
organizarea de diferite evenimente specifice, organizarea de vizite ale elevilor la
amplasamentele operatorului, organizarea de vizite ale unor asociații civice la amplasamentele
și sediul societății, sau continuarea unor campanii de informarea asupra serviciilor oferite.
În privința componentei „relații clienți“, compania a continuat politica integrată în
Planul de Management, legată în mod direct de creșterea gradului de satisfacție al clienților în
ceea ce privește serviciile oferite. Iar, în acest registru, dincolo de informările publice emise pe
diferite canale de comunicare, legate de servicii, strategii și planuri de dezvoltare sau investiții
derulate, compania a pus accent pe rezolvarea cu celeritate a doleanțelor clienților din aria de
operare, dar și pe anticiparea nevoilor şi aşteptările acestora în legătură cu serviciile publice de
apă și canalizare.
Comunicat de presă: „Protejați instalațiile de apă împotriva înghețului”
Ca în fiecare an, în apropierea sezonului rece și cu precădere în lunile de iarnă, indiferent
că vorbim de primele luni sau de ultimele luni ale anului, operatorul regional derulează prin
intermediul partenerilor media, paginii de facebook și a paginii de internet, o campanie de
informare menită a le atrage atenția clienților din zona de operare referitor la luarea unor măsuri,
prin care pot să preîntîmpine problemele cauzate de îngheț asupra instalațiilor interioare de apă.
În funcție de condițiile meteo apelăm la acest gen de informări ori de câte ori este cazul, în mod
repetat, astfel încât numărul incidentelor semnalate de cetățeni și al intervențiilor societății
pentru rezolvarea unor situații de îngheț la instalațiile interioare ale clienților să fie cât mai
redus.
Conferință de presă la sediul operatorului, în care Directorul general al societății Apa
Târnavei Mari, dl. Ioan Munteanu a informat asupra noilor tarife pentru apa potabilă și
canalizare
În cursul lunii ianuarie 2019, cu prilejul unei conferințe de presă organizate la sediul
operatorului regional Apa Târnavei Mari, directorul general al companiei, domnul Ioan
Munteanu, a informat clienții din zona de operare asupra noilor tarife pentru apă potabilă și
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canalizare. Ca urmare a avizului emis de ANRSC şi a aprobării Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apa Târnavei Mari, începând cu data de 01.01.2019 tarifele la apă potabilă şi
canalizare pe care operatorul Apa Târnavei Mari le va practica în aria de delegare sunt
următoarele: apă potabilă – 3,36 lei/m³ ( fără TVA) și canalizare – 3,24 lei/m³ (fără TVA).
Directorul general al societății Apa Târnavei Mari a explicat că ajustările de preţ vin în contextul
în care ultima modificare a tarifelor la serviciile de apă şi canalizare în aria de operare a avut
loc în iulie 2013. Totodată, acesta a explicat că prețul la apă și tariful la serviciile de canalizare
nu a mai fost ajustat, în condițiile în care am asistat la creşterile progresive la preţul energiei,
combustibililor, materiilor prime folosite, precum și la creşterea accelerată a salariului minim
pe economie.
În acest context și pe fondul creșterii ratei inflației s-a solicitat o majorare a tarifelor, majorările
de preţ reprezentând doar ajustarea tarifelor la indicele de inflaţie calculat până la finele lunii
octombrie a anului 2018. Creşterea tarifelor este aproape nesemnificativă, iar din estimările
companiei impactul asupra populației este redus, ţinând cont de faptul că în cazul preţului la
apa potabilă vorbim de o majorare cu 5,42% față de tariful anterior, respectiv, 19 bani/m³ cu
TVA. În cazul serviciului de canalizare s-a prevăzut o creștere a vechilor tarife tot cu 5,42%,
dar ținând cont că de la 1 ianuarie 2019 TVA pentru serviciile de canalizare a scăzut de la 19%
la 9%, tariful pentru consumatorii casnici va scădea de la 3,65 lei/m³ cu TVA la 3,53 lei/m³ cu
TVA, adică mai puțin cu 12 bani. Creșterea efectivă pentru consumatorii casnici la prețul pentru
1 m³ apă + canalizare a fost de 7 bani.
Eveniment „Ziua Mondială a Apei”
Compania „Apa Târnavei Mari” a sărbătorit Ziua Mondială a Apei – 22 martie, prin
organizarea mai multor evenimente grupate sub titulatura „Apă pentru toți. Dreptul la apă, un
drept universal”.
În contextul în care, pentru celebrarea apei în 2019, United Nations Water (UN-Water) a propus
sloganul „Apă pentru toți”, operatorul regional „Apa Târnavei Mari” a stabilit un program al
acțiunilor care să aducă în prim plan eforturile care s-au făcut în cadrul comunității noastre
pentru creșterea numărului de consumatori branșați la rețeaua publică de apă potabilă și
implicit, pentru dezvoltarea și modernizarea Stației de Tratare a Apei din Mediaș, Ziua
Mondială a Apei reprezintă un cadru potrivit pentru a aduce în discuție și chestiuni legate de
protejarea surselor de apă, precum și despre voluntariat și ecologie.
Partenerii noștri pentru activitățile din anul 2019 au fost elevii de la Școala Gimnazială
nr.4 din Mediaș, clasele a II-a și a V-a, care au primit invitația de a vizita în cursul zilei de
vineri, 22 martie, Stația de Tratare a Apei. La încheierea turului ghidat în incinta Stației de
Tratare i-am invitat alături de noi și pe reprezentanții Asociației de Turism și Ecologie Dianthus,
care le-au făcut elevilor o prezentare asupra importanței implicării în acțiuni de voluntariat, cu
accent pe activitățile de protejare a surselor de apă și ecologie.
În preambulul Zilei Mondiale a Apei, societatea Apa Târnavei Mari a lansat și un
concurs de fotografie intitulat „Apa și Noi”, adresat liceenilor din oraș, un concurs cu premii în
bani, prin care s-a dorit stimularea celor mai creativi dintre tinerii medieșeni, pentru a surprinde
apa în mai multe ipostaze, în arealul municipiului Mediaș. Concursul s-a bucurat de un număr
mare de concurenți iar câștigătorii concursului de fotografie „Apa și Noi” au fost elevii Emanuel
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Chivoiu, Lucia Alexandra Caragiov și Vlad Chiș, care au fost primiți și premiați la sediul
companiei de către Directorul general, dl.Ioan Munteanu.
Vizită de lucru a reprezentanților Autorității de Management pentru Programul
Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020
În cursul lunii aprilie 2019, reprezentanții Autorității de Management (AM) pentru
Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014–2020 au efectuat o vizită de lucru în
județul Sibiu, regiunea Mediaș-Agnita-Dumbrăveni, pentru a discuta la fața locului o serie de
aspecte legate de stadiul pregătirii proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
și apă uzată, aflat în faza finală de pregătire de către Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei
Mari S.A. La dezbateri și discuții au participat, din partea Autorității de Management,domnul
Bogdan Chițescu, Director general adjunct și domnul Cristian Mărișteanu, Director adjunct, iar
din partea Operatorului Regional a participat o echipă de specialiști condusă de domnul Ioan
Munteanu, Directorul general al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Cu acest prilej, la sediul
companiei a fost organizată o conferință de presă, iar ulterior a fost elaborat un comunicat de
presă. În acest context, domnul Bogdan Chițescu, Director general adjunct al Autorității de
Management a susținut că vizita reprezentanților AM POIM constituie un excelent prilej pentru
trecerea în revistă a stadiului proiectelor finanțate în județul Sibiu din fonduri neramburasabile,
în perioada actuală de programare, proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu, fiind deosebit de important
pentru conformarea cu prevederile directivelor comunitare aplicabile, precizând totodată, că
prin intermediul acestuia, cetățenii din zonă vor beneficia de creșterea calității serviciilor de apă
și canalizare. Trebuie precizat că Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. are, în fază
finală de pregătire, un proiect de aproximativ 100 milioane euro, care reprezintă, prin investițiile
propuse, o oportunitate pentru dezvoltarea județului Sibiu și îmbunătățirea condițiilor de viață
ale populației beneficiare. Semnarea contractului de finanțare aferent investițiilor propuse este
preconizată pentru prima parte a anului 2020.
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș,
Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu se adreseză cu precădere localităților rurale, pentru
asigurarea alimentării cu apă potabilă corespunzătoare normelor în vigoare și creării de sisteme
de colectare și epurare apă uzată, dar și în localitățile urbane din aria de operare (Mediaș, Copșa
Mică, Dumbrăveni și Agnita) cu investiții în extinderea și reabilitarea facilităților existente de
apă și canalizare.
Valoarea estimată a investițiilor din proiect cuprinde investițiile în domeniul alimentării
cu apă în valoare de 58.847.035 Euro și investiții în domeniul apă uzată în valoare de
46.902.292 Euro.
Lucrările din cadrul proiectului vor aborda sistemele de alimentare cu apă și sistemele
de canalizare care deservesc localitățile cu peste 2.000 l.e., se vor desfășura pe teritoriul a 18
unități administrativ teritoriale, cuprinzând lucrări de extindere a conductelor de aducțiune,
extindere și reabilitare a rețelelor de distribuție a apei, extindere și reabilitare a rețelelor de
canalizare.
Vizite elevi și studenți la Stația de tratare și Stația de epurare
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În conformitate cu strategiile cuprinse în Planul de acțiune pentru implementarea
Planului de Management al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., Biroul Relații Publice și Comunicare
a derulat o serie de acțiuni pentru creșterea vizibilității companiei, cu precădere în rândul
tinerilor, iar rodul acestor acțiuni a fost un număr mare de vizitatori, elevi și studenți, care au
fost primiți în vizită pe amplasamentele companiei, respectiv, la Stația de Tratare a apei din
Mediaș și Stația de Epurare Mediaș.
Este o mare bucurie și o onoare să putem să le vorbim medieșenilor și nu numai despre
munca noastră de zi cu zi. Este deja de notorietate faptul că ambele stații din Mediaș au fost
complet modernizate în cadrul lucrărilor aferente Proiectului POS Mediu, Axa Prioritară I,
„Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita,
Dumbrăveni, județul Sibiu”, cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, drept
pentru care ne bucurăm de fiecare dată când elevii și studenții aleg să treacă pragul acestor
amplasamente, pentru a vedea cum s-au materializat aceste investiții la standarde europene.
Indiferent că vorbim de activități derulate în cadrul săptămânii „Școala altfel”, sau cu diferite
alte ocazii, în prima jumătate am avut o serie de vizitatori. Astfel, am primit vizita elevilor de
la Școala Gimnazială Nr.5 din Mediaș, a elevilor de la Școala Gimnazială nr.7 Mediaș, a elevilor
de la Liceul Tehnologic „Şcoala Naţională de Gaz” Mediaş, a elevilor de la Școala Gimanzială
„Hermann Oberth” și a unor grupuri de studenți din cadrul Universității „Lucian Blaga” din
Sibiu, Facultatea de Inginerie.
Campanie „Alege contorizarea individuală! Stop diferențelor de contor!”
Anul 2019 a fost deja al treilea an în care operatorul regional a derulat campania de
informare adresată locuitorilor din condominii, „Alege contorizarea individuală! Stop
diferențelor de contor!”. Îmbucurător este faptul că această campanie a fost una de succes, iar
potrivit datelor statistice ale societății, din 2017 și până la finalul anului 2019 au fost înregistrate
30 de solicitări din partea consumatorilor din condominii, care au dorit să-și individualizeze
consumul. Campania de informare se derulează prin intermediul mass-mediei locale: Nova TV,
precum și prin intermediul site-ului www.apatarnavei.ro și a paginii de Facebook a
operatorului, dar și prin distribuția de pliante informative la sediul companie. Totodată,
compartimentul Relații Clienți oferă informații precise oricui este interesat, fie la ghișeul din
cadrul societății, fie la solicitări telefonice.
Campania a adus în fața locuitorilor din condominii avantajele contorizării individuale,
prin oferirea unor exemple de bună practică de la imobilele care deja au aplicat această soluție,
dar în același timp a oferit și date necesare pentru ca medieșenii din condominii să știe că, pentru
separarea consumului de apă efortul este minim invaziv, fără a crea deranj în locuințe. De
asemenea, medieșenii au primit informații legate de pașii de parcurs, de documentațiile tehnice,
despre operatorii economici agreați pentru efectuarea lucrării. Scopul campaniei, care se va
derula și în continuare, este de a aduce în atenția locuitorilor din condominii varianta de separare
a consumului de apă la nivel de apartament, precum și de a oferi informații punctuale asupra
contorizării individuale a consumului de apă.
Campania a demarat la jumătatea anului 2017, iar impactul ei a fost unul pozitiv, în
sensul că în acel an compania Apa Târnavei Mari a înregistrat un număr de 15 solicitări din
partea condominiilor care au dorit să pună în practică varianta contorizării individuale. Anul
2018 s-a încheiat cu un număr de 11 solicitări, în cursul anului 2019 au fost înregistrate un
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număr de 14 solicitări, alți consumatori fiind în tatonări avansate pentru a trece la completarea
documentației, cel mai probabil la începutul anului 2020.
Campania „Canalizarea nu e coș de gunoi!”
Această campanie de informare nu este o noutate, ținând cont de importanța de a păstra
rețelele de canalizare curate și de a le folosi doar pentru scopul în care au fost realizate. Am
considerat că este foarte important să aducem în atenția clienților din zona noastră de operare
faptul că, așa cum am spus, „Canalizarea nu e coș de gunoi!”. Campania de sensibilizare a
opiniei publice în fața acestei chestiuni se derulează atât pe site-ul companiei, cât și pe pagina
de Facebook, prin difuzarea de clipuri și machete informative .
Realizare material Revista Romaqua
În numărul 5/2019 al Revistei Romaqua, tipărit în această vară, compania Apa Târnavei
Mari a beneficiat de un amplu material, sub titulatura „S.C. Apa Târnavei Mari S.A., pași
importanți spre un nou proiect regional cu finanțare europeană”, prilej cu care, pe lângă o
prezentare a evoluției și proiectelor implementate de societatea noastră, o bună parte a
materialului a fost dedicată prezentării proiectului derulat prin intermediul POIM și pe care
dorim să-l implementăm în perioada următoare, cu finanțare prin fondurile europene. Asociația
Română a Apei editează de aproape 20 de ani revista ROMAQUA, singura publicație din
sectorul apei din România, care aduce în fața publicului de specialitate o serie de informații
specifice, știri sau promovarea unor exemple de bună practică. Redactarea și tipărirea revistei
se face în condiții grafice de excepție, fapt care face din publicația ROMAQUA un excelent
mijloc de comunicare a informațiilor și noutăților din sectorul apei din România.
Comunicat de presă Reabilitare reţea apă potabilă și rețea canalizare menajeră, zona
Vitrometan, străzile Sticlei și Școlii, municipiul Mediaș
În data de 6 septembrie 2019, Compania Apa Târnavei Mari anunța prin intermediul
unui comunicat de presă demararea lucrărilor de reabilitare a rețelei de apă și de canalizare
menajeră, care se vor executa parțial pe străzile Sticlei și Școlii, din municipiul Mediaș.
Lucrarea „Reabilitare reţea apă potabilă și rețea canalizare menajeră, zona Vitrometan, străzile
Sticlei și Școlii, municipiul Mediaș” are valoarea de 291.776,74 lei și se derulează cu finanțare
de la bugetul local al municipiului Mediaș, în baza HCL nr. 180/2019.
Implicare la Mediaș Bike Marathon
În data de 7 septembrie 2019 cetatea Mediașului a găzduit concursul „Mediaș Bike
Marathon”, organizat de Primăria municipiului Mediaș, prin Direcția Municipală pentru
Cultură, Sport, Turism și Tineret, Asociația de Turism și Ecologie Dianthus, Consiliul Județean
Sibiu, Colinele Transilvaniei, Direcția Județenenă pentru Sport și Tineret Sibiu și comunitatea
locală de cicliști. Evenimentul a fost unul de succes, la care ne bucurăm că am fost din nou
prezenți, așa cum am fost și în cursul anilor trecuți, asigurând apa necesară celor care au dorit
să-și curețe bicicletele, sau au vrut să se răcorească.
„Let’s Do It, Romania!”, ediția 2019
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Am fost din nou printre voluntarii care au răspuns „prezent” şi la ediţia 2019 a campaniei
„Let’s Do It, Romania!” la care Primăria Mediaş a fost partener şi la care comunitatea s-a
mobilizat exemplar, pentru al zecelea an la rând. Astfel, în data de 19 octombrie am strâns
echipa ATM, am avut o scurtă ședință tehnică în fața Primăriei, am luat sacii şi mănuşile şi neam îndreptat spre cartierul Gloria. Am dus trei maşini de resturi vegetale şi alte deşeuri, 70 de
saci, la ECO-SAL, în total, aproape 1000 de kg. Am fost din nou o echipă de oameni hotărâţi
şi ne bucurăm că, la nivel local, am dat o mână de ajutor la curăţenie, alături de colegi, prieteni
şi mulți alţi medieşeni.
Vizita „seniorilor” din Copșa Mică la Stația de Tratare Mediaș, Stația de Epurare Mediaș
și sediul central al operatorului regional
În data de 30 octombrie 2019 am fost bucuroși de vizita reprezentanților organizației
„Sfatul Bătrânilor” din Copșa Mică. „Seniorii” au ținut să afle povestea apei, de la captarea din
râul Târnava Mare și până la reîntoarcerea apei, după epurare, în emisar. Având în vedere că
Operatorul Regional de Apă şi Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. se află într-un stadiu
avansat în vederea accesării de noi fonduri europene, în Etapa de finanțare 2014 – 2020, prin
intermediul POIM (Programul Operațional pentru Infrastructura Mare, 2014 – 2020), între cele
două tururi ghidate prin Stația de Tratare a Apei Mediaș și mai apoi prin Stația de Epurare
Mediaș, oaspeții au fost primiți și la sediul central al companiei, unde li s-a făcut o scurtă
prezentare a proiectului. Acesta prevede dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în
regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu, adresându-se cu precădere localităților
rurale, pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă și crearea de sisteme de colectare și epurare
apă uzată, dar și în localitățile urbane din aria de operare (Mediaș, Copșa Mică, Dumbrăveni și
Agnita), cu investiții în extinderea și reabilitarea facilităților existente de apă și canalizare. La
finalul vizitei, ne-am bucurat mai ales că activitatea noastră a fost apreciată, iar „seniorii”
copșeni au rămas impresionați de eforturile care stau în spatele unei ape de calitate la robinete,
dar și de munca depusă de operator pentru epurarea apei.
Relațiile cu parteneri din zona societății civile și asociațiilor
Imaginea societății în zona de operare este una pozitivă, sub aspectul colaborării la
diferite evenimente cu reprezentanți ai societății civile și ai asociațiilor din zonă. Așa cum
aminteam deja, cu precădere de Ziua Mondială a Apei încercăm de fiecare dată să consolidăm
aceste parteneriate sociale și să derulăm diferite evenimente cu sprijinul și parteneriatul
asociațiilor din zonă. Așa cum am arătat deja, anul acesta i-am avut invitați și parteneri pe
reprezentanții Asociației de Ecologie și Turism Dianthus, care de altfel, ne-au fost parteneri și
în trecut. Totodată, ne bucurăm să fim parte la orice fel de manifestare publică la care ne este
solicitat ajutorul și prezența, iar orice participare ne onorează. Amintim aici de implicarea
societății noastre și la evenimentul Mediaş Bike Marathon – ediţia 2019, o manifestare reușită
din toate punctele de vedere. Bineînțeles că nu puteam lipsi nici la ediția din 2019 a
evenimentului „Let’s do it, Romania”, acolo unde suntem parteneri de nădejde ai comunității
locale, de ani buni. Totodată, am răspuns cu bucurie solicitării venite din partea Asociației
„Sfatul Bătrânilor” şi a Grupului de Dezbatere Publică din Copșa Mică, care și-au manifestat
intenția de a vizita amplasamentele companiei din Mediaș, respectiv, Stația de Tratare a Apei
și Stația de Epurare.
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Informare permanentă – Operatorul regional Apa Târnavei Mari acordă o foarte mare
importanță comunicării și informării permanente a clienților și a mass-mediei locale și regionale
cu orice informații legate de activitatea specifică, precum și asupra campaniilor derulate,
evenimente organizate, etc.
Dincolo de comunicările realizate prin intermediul presei, pe site-ul optimizat al
operatorului, www.apatarnavei.ro, se regăsesc o serie de informații, atât cu un caracter general
cât și diferite anunțuri, comunicate de presă, detalii despre proiectele derulate. Site-ul este
actualizat în permanență, pentru a veni în întâmpinarea tuturor celor care doresc să se informeze
asupra activității operatorului, pentru a afla categoriile de servicii prestate, informații punctuale
în cazul în care doresc să deruleze anumite operațiuni care implică obținerea unor avize, sau
dacă doresc să facă o serie de solicitări legate de anumite servicii.
De asemenea, pagina de Facebook a companiei este actualizată în permanență cu diferite
anunțuri de interes local și regional din sfera noastră de competență, comunicate de presă,
diferite alte informații relevante pentru activitatea Apa Târnavei Mari. Actualizarea permanentă
a paginii cu informații relevante despre activitatea companiei a făcut ca interesul publicului să
fie în creștere pentru conținutul postat. Totodată, pagina de Facebook este un foarte bun
promotor pentru diferitele campanii de informare/sensibilizare/conștientizare, adresate
cetățenilor, dar și pentru distribuirea unor mesaje specifice, sau promovarea unor informări
legate de activitatea specifică sectorului nostru de activitate.
Pe același considerent, al transparenței activităților desfășurate în privința relațiilor cu
clienții, dezideratul Operatorului Regional de Apă și Apă Uzată „Apa Târnavei Mari” este de a
oferi informații precise și clare, de a asigura o relație bazată pe transparență și încredere, dar în
același timp și de a răspunde cu promptitudine și eficiență solicitărilor din sfera de competență,
sesizări sau petiții, venite din partea clienților. Așa cum este stipulat și în Declarația de misiune
a companiei, dorim să furnizăm servicii de apă şi apă uzată de bună calitate, la preţuri accesibile
care să anticipeze nevoile şi aşteptările clienţilor din zona noastră de acoperire, iar dincolo de
acest aspect ne dorim o relație corectă și transparentă cu clienții din aria noastră de operare, iar
în același timp țintim creșterea gradului de satisfacție al acestora în legătură cu serviciile oferite
de compania Apa Târnavei Mari.
Până la finalul anului 2019, pe site-ul companiei, la secțiunea „Anunțuri/comunicate de
presă” au fost publicate un număr de 308 postări; în marea lor majoritate acestea au fost anunțuri
legate de informarea consumatorilor și publicului larg despre sistările de apă, dar și Comunicate
de presă, anunțuri referitoare la posturi disponibile în vederea angajării, anunțuri legate de
programul casieriilor societății în anumite zile și alte informări.
De asemenea, în secțiunea „Notificări” de pe site, au fost publicate până la finalul anului
2019 un număr de 10 anunțuri, cu toată documentația de specialitate aferentă, printre care
amintim: Extindere branşamente apă potabilă şi racorduri canalizare menajeră în satul Ighișu
Nou, municipiul Mediaş, județul Sibiu – etapa 2, Reabilitare rețea apă potabilă şi reţea
canalizare menajeră Zona Vitrometan – strada Şcolii şi Sticlei, municipiul Mediaș, judeţul
Sibiu, Întocmire DALI, PT + DDE, DTAC pentru obiectivul de investiții: Reabilitare rețea apă
potabilă și rețea canalizare menajeră, zona Gloria, strada Metanului, Geologiei, Sondorilor,
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Petroliștilor, municipiul Mediaș, Întocmire studii de teren (topografice, geotehnic) + Referat de
Expertiză Tehnică pentru obiectivul de investiții: Reabilitare retea apă potabilă și rețea
canalizare menajeră, zona Gloria, strada Metanului, Geologiei, Sondorilor, Petroliștilor,
municipiul Mediaș.
Tot pe site, la secțiunea „Informații clienți” au fost publicate lunar Buletinele privind
calitatea apei furnizate de operator; totodată, bazele de date referitoare la secțiunea Informații
clienți sunt permanent actualizate. În cadrul aceleiași secțiuni, clienții au la dispoziție întreg
setul de formulare tipizate / avize/ prin care se pot adresa companiei noastre, acestea fiind
editate într-un format care poate fi ușor accesat și descărcat de către clienți, ulterior nemaifiind
necesară prezența acestora la ghișeele operatorului, ci trimiterea acestor solicitări prin
intermediul serviciului de poștă electronică. În cadrul secțiunii „Compania” au fost reactualizate
sub-secțiunile Politica de calitate, mediu și SSO, cu documente aferente. De asemenea, subsecțiunea Informații publice a fost permanent completată cu informațiile și raportările care țin
de legislația în vigoare referitoare la transparență și liberul acces la informațiile de interes
public. Totodată, pe pagina de internet a companiei se pot regăsi informații legate de campaniile
derulate de operator, documente care însoțesc aceste campanii, precum și trimiteri către clipuri
video, acolo unde este cazul.
În aceleași coordonate, ale comunicării în spațiul virtual, compania Apa Târnavei Mari
folosește cu succes comunicarea cu clienții și nu numai, prin intermediul contului de Facebook
Apa Tarnavei Mari. Instrumentul de lucru este unul deosebit de util, având în vedere că
informația circulă cu rapiditate și permite în același timp feedback din partea consumatorilor și
nu numai, în legătură cu postările. Pagina este actualizată în permanență, fiind însoțită de o serie
de informații legate de companie, precum și conținut grafic pentru promovarea serviciilor
oferite. Pagina de Facebook a companiei este un promotor pentru diferite anunțuri de interes
local și regional/național/internațional, din sfera noastră de competență, comunicate de presă,
diferite alte informații relevante pentru activitatea Apa Târnavei Mari. Actualizarea permanentă
a paginii cu informații și postarea de conținut relevant despre activitatea companiei a făcut ca
interesul publicului să fie în creștere pentru pagina de facebook a companiei. Totodată, pagina
de Facebook este un foarte bun promotor pentru diferitele campanii de
informare/sensibilizare/conștientizare, adresate cetățenilor, dar și pentru distribuirea unor
mesaje specifice, sau promovarea unor informări legate de activitatea specifică sectorului nostru
de activitate.
În cursul anului 2019, pe pagina de facebook a operatorului regional au fost realizate
330 de postări, cea mai mare parte a lor fiind anunțuri adresate consumatorilor și publicului larg
referitor la sistările de apă, precum și o serie de alte informări: comunicate de presă, anunțuri
angajare, promovare diferite evenimente, știri, evidențierea participării la diferite evenimente
publice, campanii derulate de societatea civilă, asociații, sau administrația publică locală.
La finalul anului 2019, pagina de Facebook a societății Apa Târnavei Mari avea peste
2.800 de aprecieri și peste 2.820 de urmăritori, fapt care ne plasează printre fruntași în
clasamentul paginilor de profil administrate de operatorii din segmentul nostru de activitate, de
la nivel național.
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I.2.5. Strategia de consolidare a relaţiilor cu clienţii
Încă din anul 2010, Operatorul Regional a implementat o strategie în segmentul relațiilor
cu clienții, ținând cont de optimizarea comunicării dintre OR şi clienţi și creşterea nivelului de
încredere al clienţilor în calitatea serviciilor şi produselor oferite. Am ținut mereu cont de faptul
că serviciul Relații clienți reprezintă interfața dintre companie și utilizatorii serviciilor, atât prin
prisma interacțiunilor directe de tip față-în-față, cât și prin prisma solicitărilor adresate
telefonic/poșta electronică/transmitere corespondență, iar în acest context am depus și depunem
o serie de eforturi pentru ca acest serviciu să fie prompt și eficient, dar mai ales adaptat
cerințelor clienților. Dincolo de activitatea de Registratură, care implică un volum de circa
10.000 de înregistrări anual (documente, avize, diferite solicitări, corespondență), serviciul
Relații clienți reprezintă o componentă dinamică a societății, tocmai prin interacțiunea directă
cu utilizatorii serviciilor, iar în contextul în care această dinamică a activității este dictată de
cerințele din piață, respectiv o creștere tot mai mare a ponderii disponibilizării unor categorii
de servicii în mediul virtual, unul dintre dezideratele noastre este alinierea în rândul altor
operatori, respectiv implementarea unui modul de plată online pe site-ul companiei. Este vorba
de un demers riguros, care implică o serie de pași și investiții, în contextul în care clientul ar
avea posibilitatea vizualizării unui istoric al plăților, a facturilor, sau ar putea opta pentru
autocitirea indexului contorului, însă este o opțiune pe care o luăm în calcul și pe care o
analizăm.
Așa cum este stipulat în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Alimentare cu Apă şi de Canalizare, Dispoziţii Speciale - Partea de Apă, art. 18 – Întreruperile
Serviciului, „Operatorul este obligat să furnizeze apă potabilă fiecărui Utilizator în permanenţă
conform condiţiilor fixate prin contractul de branşare/racordare şi utilizare a Serviciului” (art.
18, pct.1). În ceea ce priveşte „indicatorii de întrerupere a serviciului” (art. 18, pct. 2),
comunicarea sistărilor în furnizarea apei potabile / întreruperilor serviciului sunt realizate astfel:
În caz de sistări accidentale, neprevăzute, Operatorul Regional își anunță clienții în regim de
urgență, în timp real, prin intermediul canalelor media. Comunicarea legată de sistările
menționate sunt publicate pe site-ul companiei, www.apatarnavei.ro, Meniu
Anunțuri/Comunicate de presă și pe pagina de facebook a companiei Apa Tarnavei Mari,
https://www.facebook.com/medias.apatarnaveimari/. Anunțul este transmis și presei
locale/regionale, spre difuzare. Instituțiile media spre care ajung anunțurile sunt:
posturi radio - Radio Ring, Radio Mediaș 725
post TV regional - Nova Tv
presa scrisă - Tribuna Sibiului, Sibiu 100%, Obiectiv Media, Blog Istvan Bertalan,
Monitorul de Mediaș, portal Star Sibian.
Potrivit procedurilor de lucru, în același timp, este anunțat și Laboratorul Central al
Operatorului Regional, pentru a monitoriza calitatea apei potabile după reluarea furnizării apei,
pentru siguranța consumatorilor. Aducem în vedere faptul că Laboratorul Central al companiei
„Apa Târnavei Mari” este înregistrat în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calității
apei potabile pentru monitorizare de control și prelevare probe. Menționăm că, în situația în
care anunțul de sistare accidentală / neprevăzută are legătură cu zona Mediaș (acestea fiind cele
-
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mai multe anunțuri) este anunțat prin e-mail și Laboratorul Central și Direcția de Sănătate
Publică - Punct de lucru Mediaș.
În caz de sistări planificate/lucrări mentenanță, procedurile de lucru prevăd că în asemenea
situații, Operatorul Regional își anunță clienții din timp, respectiv, cu 48-24 ore înainte, prin
intermediul acelorași instrumente și instituții media utilizate și pentru anunțarea unor sistări
accidentale în furnizarea serviciilor de alimentare cu apă.
Așa cum prevăd procedurile de lucru, în cazul în care sistările planificate riscă să
afecteze activitatea unor agenți economici, aceștia vor fi înștiințați prin adrese scrise și apeluri
telefonice de către Departamentul Inginerului Șef Rețele sau Compartimentul Relații Clienți
din cadrul Biroului Relații Publice și Comunicare. În cazul unor sistări planificate, ce presupun
oprirea furnizării apei potabile timp de mai multe ore, pe lângă mijloacele proprii de informare
și mass-media, este anunțată Direcția de Sănătate Publică Sibiu. Pe lângă Direcția de Sănătate
Publică sunt anunțate și alte instituții direct interesate: primării afectate, sisteme de gospodărire
a apelor și altele.
Dacă sistările în furnizarea serviciului de apă sunt de 24 ore, sau depășesc această durată,
Operatorul Regional asigură provizoriu un punct/puncte de alimentare cu apă potabilă – în
funcție de zona afectată, pentru a reduce disconfortul cetățenilor.
Tratarea sesizărilor/petițiilor din partea clienților
În privința relațiilor cu clienții, dezideratul Operatorului Regional de Apă și Apă Uzată
„Apa Târnavei Mari” este de a oferi informații precise și clare, de a asigura o relație bazată pe
transparență și încredere, dar în același timp și de a răspunde cu promptitudine și eficiență
solicitărilor din sfera de competență, sesizări sau petiții, venite din partea clienților. În acest
context, activitatea Biroului Relații Publice și Comunicare respectă prevederile Legii nr.
544/2001, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la liberul acces la informațiile
de interes public. Referitor la cadrul legii mai sus menționat, societatea Apa Târnavei Mari a
primit în cursul anului 2019 un număr de două solicitări, cărora le-a dat răspuns în termenul
prevăzut de lege.
Pentru respectarea art. 19 – Termenele Serviciului din Contractul de Delegare, a
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, Dispoziţii Speciale,
tratarea sesizărilor / petițiilor din partea clienților, la nivelul companiei s-au dezvoltat și revizuit
proceduri specifice, care vizează eficientizarea relației dintre Operatorul Regional și clienți.
Procedurile respective stabilesc în mod clar formularele tipizate puse la dispoziţia utilizatorilor,
prin intermediul cărora aceştia îşi pot exprima, într-un format dat, solicitările înaintate
companiei. Aducem mențiunea că procedurile și formularele sunt revizuite și actualizate, după
caz.
În cazul petițiilor netipizate, procedurile de lucru implică parcurgerea de către acestea a
unui traseu bine stabilit în interiorul companiei, începând de la Directorul General și până la
repartizarea soluționării acesteia și a formulării unui răspuns de către un Departament/ Inginer
Șef/ Serviciu/ Birou/ Compartiment, cu respectarea unor termene fixate.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, termenul de răspuns la toate petiţiile primite în scris
este de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acestora la S.C. Apa Târnavei Mari S.A.,
iar în funcție de complexitatea solicitării legea mai prevede un termen suplimentar. Menționăm
faptul că Operatorul Regional face eforturi pentru ca timpul de așteptare al clientului, pentru
răspunsul la doleanța sa, să fie cât mai mic, sub termenul celor 30 de zile fixate prin prevederi
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legale. În funcție de activitatea operativă și de urgența lor, o serie de solicitări primesc un
răspuns rapid, iar situațiile sesizate sunt remediate în cel mai scurt timp.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, termenul de răspuns la toate petiţiile primite în
scris este de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acestora la S.C. Apa Târnavei Mari
S.A., însă Operatorul Regional face eforturi pentru ca timpul de așteptare al clientului, pentru
răspunsul la doleanța sa, să fie cât mai mic și să se încadreze, după caz, în limita a 15 zile
calendaristice.
Pentru a putea răspunde cu eficiență și promptitudine la solicitările clienților, precum și
în scopul înregistrării şi centralizării, la nivel intern, a tuturor sesizărilor / reclamaţiilor privind
calitatea serviciilor furnizate / prestate şi, ulterior formulării unor răspunsuri clare, documentate
şi argumentate, Operatorul Regional desfăşoară o permanentă activitate de monitorizare,
analizare şi centralizare a sesizărilor / reclamaţiilor clienţilor – activitate reflectată în adoptarea
metodologiei de Benchmarking. În același sens, relația dintre Operator și clienți este mult
îmbunătățită prin optimizarea sistemului de comunicare cu clienții, în platforma EMSYS,
informațiile principale despre client fiind disponibile în timp real la front-office.

I.3. Strategii tehnic-operaționale și de întreținere
I.3.1. Strategia continuării implementării sistemului G.I.S. (Geographic Information
System)
Implementarea sistemului G.I.S. a reprezentat „Activitatea 2” din cadrul Contractului de
servicii privind Asistenţa Tehnică pentru Managementul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea
sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”.
Principalele acţiuni întreprinse în implementarea sistemului G.I.S. la nivelul OR au fost:
1. Achiziţia echipamentelor şi a soft-ului specifice Sistemului Informatic Geografic;
2. Programul de instruire a personalului;
3. Implementarea propriu-zisă a GIS pentru sistemele de alimentare cu apă şi canalizare
din cele 3 aglomerări urbane din judeţul Sibiu:
 Identificarea şi valorificarea datelor cadastrale, a informaţiilor referitoare la reţelele
existente şi a ridicărilor topografice existente;
 Definirea unui standard privind realizarea de măsurători şi generarea de date, atât pe
parcursul lucrărilor, cât şi ulterior, pentru a asigura o procedură permanentă de actualizare
a datelor topografice şi tehnice în sistemul informatic. Analiza şi proiectarea bazei de date şi a
sistemului informatic GIS necesar gestiunii infrastructurii;
 Analiza necesităţii existenţei de sisteme locale de coordonare (cu aportul OR) şi
definirea corelării cu cerinţele către / de la alte sisteme locale / naţionale / internaţionale;
 Colectarea de date (inclusiv efectuarea de ridicări topografice).
În anul 2019, au fost continuate acţiunile de implementare a sistemului GIS la nivelul
Operatorului Regional, printre care consemnăm următoarele:
 În Municipiul Medias, s-au adăugat date pe partea de branşamente și racorduri de
canalizare pe toate străzile unde sunt conducte de apă și canalizare noi și unde sunt case
și numere poștale.
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 Datele adăugate despre branşamente sunt: stradă, material, diametru, lungime, număr
cadastral.
 Datele adăugate despre racorduri sunt: stradă, material, diametru, lungime, număr
cadastral.
 S-au adaugat date la racordurile de canalizare și la branșamente în funcție de utilizator,
adică dacă sunt persoane fizice sau juridice, pentru a putea identifica mai ușor
folostința acestora precum și pentru facturarea mai exactă a acestora.
◦
I.3.2. Strategia de dezvoltare a unui management eficient de detectare şi reducere
a pierderilor de apă
Dezvoltarea unui management eficient de detectare şi reducere a pierderilor de apă a reprezentat
„Activitatea 4” din cadrul din cadrul Contractului de servicii privind Asistenţa Tehnică pentru
Managementul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile
Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”.
Dezvoltarea unui management eficient de detectare şi reducere a pierderilor de apă a presupus
implementarea mai multor acţiuni distincte, precum:
 achiziţia de echipamente pentru detectarea pierderilor;
 diagnosticarea sistemului în vederea stabilirii cauzelor şi condiţiilor care produc pierderi
de apă, respectiv elaborarea „Strategiei privind pierderile de apă din reţele”.
Acţiunile stabilite la nivelul Planului de Acţiuni al strategiei N.R.W. (Non-revenue Water) sunt,
în marea lor majoritate, corelate şi strâns legate de implementarea strategiilor privind
implementarea unui sistem modern de modelare hidraulică, implementarea unui sistem
S.C.A.D.A., sectorizarea reţelelor de distribuţie, instalarea de debitmetre pentru controlul
debitelor şi presiunilor din reţelele de distribuţie a apei, creşterea gradului de contorizare a
clienţilor, verificarea instalaţiilor interioare şi a dispozitivelor de măsurare ale clienţilor în
scopul reducerii consumului fraudulos şi a pierderilor comerciale, reabilitarea sistemelor de
transport şi distribuţie a apei.
Principalele acţiuni întreprinse în anul 2019 sunt:
 Realizare de simulări pentru identificarea debitelor şi presiunilor care se pot asigura în
punctele de cuplare, pentru branşamente şi scenarii de incendiu;
 Realizare de simulări pentru identificarea debitelor şi presiunilor care se pot asigura în
diferite scenarii, cu anumite vane închise;
 Adăugarea la rețeaua de modelare hidraulică din localitatea Agnita a rețelei de apă a
satului Ruja;
 Adăugarea la rețeaua de modelare hidraulică din localitatea Dumbrăveni a rețelei de apă
a satului Hoghilag.

I.3.3. Strategia de management a nămolurilor şi reziduurilor
Strategia privind managementul nămolurilor şi reziduurilor a reprezentat obiectul principal al
Activităţii 7 – „Managementul nămolurilor și reziduurilor din stațiile de epurare”, din cadrul
contractului de servicii „Asistenţă Tehnică pentru managementul Proiectului „Extinderea şi
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reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul
Sibiu”.
Acţiuni realizate în anul 2019 / Indicatori de monitorizare:
 Monitorizarea cantităţii de nămol generate în staţiile de epurare aferente
Operatorului Regional. Cantităţile de nămol generate în SEAU din localităţile
aparţinătoare Sucursalelor Agnita şi Dumbrăveni, sunt transportate periodic pe
paturile de deshidratare nămol cu stuf amenajate în staţiile de epurare Agnita
şi Dumbrăveni.
 Cantităţile de nămol generate în anul 2019 sunt:
 Mediaş – 1455 tone;
 Agnita – 14,10 tone;
 Dumbrăveni – 11,00 tone;
 Cantitate de nămol valorificată prin compostare la Staţia de compostare
Târnava: 1605,52 tone.
 Cantitatea de biogaz generat în SEAU Mediaș este de 244517 mc și energia
produsă de cogenerator (CHP) 419496 kWh. Pe parcursul anului 2019 Stația
de Epurare Mediaș și-a asigurat din producția de biogaz 55% din energia
termică necesară, iar prin cogenerare a realizat 419496 kWh energie electrică
reprezentând 35% din totalul de energie electrică necesară pentru funcționarea
stației.
Raportul dintre cantitatea anuală de energie consumată pentru cantitatea de apă
uzată epurată din aria de operare are valoarea de 0,43 KWh/mc, reprezentând
consumul specific de energie în sistemul de epurare.
I.3.4. Strategia de management a apelor uzate industriale
„Strategia privind managementul apelor uzate industriale” a fost elaborată în cadrul
contractului de servicii „Asistenţă Tehnică pentru managementul Proiectului „Extinderea şi
reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul
Sibiu”.
Obiectivul general al acestei strategii este implementarea eficientă a sistemului de management
al evacuărilor industriale, corelat cu managementul eficient al nămolului, având în vedere
influenţa calităţii apei uzate industriale colectată de către reţeaua de canalizare şi evacuată
împreună cu apele menajere în staţiile de epurare, asupra calităţii nămolului de epurare.
Acţiuni realizate până la data prezentei / Indicatori de monitorizare:
În cadrul acestei strategii, a fost elaborat un „Plan de Acţiune privind implementarea strategiei
de management al apelor uzate industriale” şi un „Plan de acţiune pentru prevenirea şi
combaterea efectelor poluărilor accidentale”. Aceste planuri au fost implementate şi se
urmăreşte continuu actualizarea lor.
Este elaborat şi se aplică un Program de Control pentru agenţii economici cu care Operatorul
Regional are încheiate contracte de descărcare a apelor uzate în reţeaua de canalizare, despre
care aceştia au luat la cunostinţă. Prelevarea probelor se realizează în prezenţa reprezentantului
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utilizatorului de apă, din punctele de control stabilite. În funcţie de volumul evacuat şi de datele
privind poluanţii determinaţi din analizele anterioare, se aplică monitorizarea cu o frecvenţă
lunară/ trimestrială/ semestrială/ anuală.
Prelevarea probelor şi efectuarea analizelor în vederea monitorizării agenților economici care
deversează ape industriale în rețeaua de canalizare se realizează de către Laboratorul Central.
Monitorizarea se efectuează conform unui plan întocmit în colaborare cu responsabilul de
mediu al societății și are ca scop identificarea societăților comerciale care depășesc limitele
impuse de legislația în vigoare privitor condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de
canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare.
Laboratorul Central a fost modernizat și dotat cu aparatură adecvată executării analizelor
conform standardelor în vigoare şi efectuează analize fizico - chimice şi microbiologice pentru
indicatorii prevăzuţi în legislaţia în vigoare, pentru monitorizarea calităţii apei potabile, apelor
de suprafață și a apei uzate. Laboratorul Central are implementat sistemului de management al
calităţii SR EN ISO 17025/2005 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de
încercări și etalonări. Laboratorul Central este înregistrat în Registrul Laboratoarelor la
Ministerul Sănătății din 25.01.2016 şi şi-a menţinut înregistrarea până în prezent.
Laboratorul Central este situat în Municipiul Mediaș, pe strada Stadionului FN, fiind structurat
pe patru compartimente:
- Compartiment analize fizico-chimice apă potabilă;
- Compartiment analize microbiologice apă potabilă;
- Compartiment analize flux tehnologic apă potabilă;
- Compartiment analize fizico-chimice apă uzată.
În urma analizei apei uzate deversate în reţeaua de canalizare, S.C. Apa Târnavei Mari
S.A. își propune:
- să se asigure protecţia şi funcţionarea normală a reţelei de canalizare, precum şi
protejarea mediului de efectele adverse ale evacuărilor de ape uzate;
- stabilirea gradului de preepurare necesar obiectivelor economico-sociale, înainte ca
apele uzate să fie evacuate în rețeaua de canalizare.
Agenţii economici potenţiali poluatori ai reţelei de canalizare au întocmite Planuri de
prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, planuri pe care le-au pus la dispoziţia OR. La
nivelul OR, există planuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pentru fiecare
structură (Staţii de Tratare, Statii de Epurare, Reţele de canalizare) şi un Program de simulare
Situaţii de Urgenţă.
Evaluarea agenţilor economici din punct de vedere al riscului de poluare se realizează continuu.
Apele uzate menajere şi industrale colectate de către reţeaua de canalizare sunt deversate în
Staţiile de Epurare.
Stațiile de epurare din Aria de Operare a S.C. Apa Târnavei Mari S.A. au rolul de a
prelua și epura apa uzată colectată de către reţeaua de canalizare. Procesul tehnologic de epurare
a apelor se realizează prin intermediul unor procese fizice, chimice şi biologice care se
intercondiţionează şi se completează reciproc, astfel încât poate fi împărţit în trei etape: epurare
mecanică, epurare mecano-chimică şi epurare mecano-biologică.
Activitatea din stațiile de epurare se desfășoară în conformitate cu procedurile şi
instrucţiunile de lucru specifice fiecărei staţii, cu acțiunile intreprinse în vederea creșterii
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nivelului de siguranță privind încadrarea indicatorilor de calitate a apei uzate epurate, stabiliți
de către ABA prin Autorizația de Gospodărire a Apelor, conform cerințelor și normativelor în
vigoare.
Obiectivul principal al epurării apelor uzate îl constituie îndepărtarea substanţelor în
suspensie, coloidale şi în soluţie, a substanţelor toxice, a microorganismelor etc. din apele uzate,
în scopul protecţiei mediului înconjurător, conform legislației în vigoare.
Tabelul nr.4: Măsurători hidrometrice aferent anului 2019

SEAU
MEDIAȘ
DUMBRĂVENI
ALMA
ȘEICA MARE
AGNITA
VĂRD
VESEUD
BÂRGHIȘ
MARPOD- HOSMAN
TOTAL

Total Operator
Debit intrare – influent / mc
2461610
215043
27384
59853
335185
7282
4327
30580
51961
3193225
8748,56 mc/zi
101,25 l/s

Debit evacuare
efluent/ mc
2407612
197760
27384
59853
272282
7282
4327
30580
51961
3059041
8380,93 mc/zi
97 l/s

– by-pass mc
693
13
308
1014
2,77 mc/zi
0,032 l/s

Monitorizarea fluxului tehnologic al staţiei de epurare - monitorizarea
parametrilor calitativi se efectuează în laboratorul staţiei de epurare şi cuprinde fluxul
apei uzate (influent staţie, apă epurată mecanic, efluent staţie epurat biologic cu nămol
activ) şi fluxul de nămol (nămol primar, deşeu de la deznisipator, nămol din bazinele de
aerare, nămol exces, nămol recirculat, nămol îngroşat, nămol fermentat, nămol
deshidratat).
Monitorizarea se efectuează în conformitate cu cerințele procesului tehnologic,
cu prevederile standardelor în vigoare şi cu o frecvenţă minim necesară caracterizării şi
conducerii în condiţii optime a întregului flux tehnologic de epurare. Monitorizarea
continuă a stației de epurare/proces tehnologic este asigurată de programul de
monitorizare şi control SCADA.
În conformitate cu prevederile normativului privind stabilirea limitelor de
încărcare cu poluanți a apelor industriale și orășenești, la evacuarea în receptori naturali,
H.G. 188/ 2002-NTPA011 și 001, cu modificările și completările ulterioare, stabiliți și
de ABA prin Autorizația de Gospodărire a Apelor, indicatorii de calitate ai apelor uzate
la evacuarea din stația de epurare Mediaș în emisar aferent anului 2019 - eficienţa de
reducere a încărcării (%) este de 100%, precum din stațiile de epurare din Aria de
Operare în emisar aferent anului 2019 - eficienţa de reducere a încărcării (%) este de
80%.
Au fost elaborate:
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 „Programul de monitorizare apă uzată/apă pluvială pentru anul 2020” cu
nr.9305/12.11.2019;
 „Comanda fermă prestări servicii încercări fizico-chimice şi microbiologice ape uzate
agenţi economici” nr.9306/12.11.2019;
 „Comanda fermă prestări servicii încercări fizico-chimice şi microbiologice ape
pluviale deversate direct în emisar” nr.9307/12.11.2019;
S-au prelevat probe şi s-au efectuat analize fizico-chimice şi microbiologice, iar
rezultatele au fost transmise de Laboratorul Central către Ing. Şef Dep. Epurare Apă Uzată şi
Resp. de Mediu prin Rapoarte de încercări.

I.3.5 Strategia privind eficientizarea consumului de energie
Managementul energetic este parte integrantă a procedurilor generale de operare şi
mentenanţă ale Operatorului, fiind corelată cu alte funcţii şi planuri de operare şi mentenanţă,
respectiv:
 managementul activelor;
 controlul pierderilor şi reducerea cantităţii de apă nefacturată;
 mentenanţa echipamentelor;
 optimizarea costurilor de operare şi mentenanţă;
 transport, ateliere si depozite;
 resurse umane.
Tratarea, colectarea, distribuţia şi evacuarea apei potabile şi a apei uzate necesită cantităţi mari
de energie în aproape toate treptele proceselor. În ceea ce priveşte costul activităţilor de operare
şi mentenanţă (O&M), costul cu energia este una din cele mai mari componente ale bugetului
unui OR, după costul cu personalul.
Biroul Mecano-Energetic, din cadrul Serviciului Tehnic al Operatorului Regional, este
responsabil de implementarea strategiei de management a energiei.
Scopul strategiei de management energetic este eficientizarea consumului de energie la
nivelul ariei de deservire a Operatorului.
În acest context, societatea a continuat să implementeze, şi la nivelul anului 2019,
strategia de eficientizare a consumului de energie, planul de acţiuni specific fiind axat pe cele
două componente principale: sisteme acţionate electric şi sisteme de încălzire.
Acţiuni realizate la nivelul anului 2019:
 Planificarea şi instruirea echipei de management energetic; delimitarea şi planificarea
sarcinilor care revin fiecărui membru al echipei
În fiecare an, personalul din cadrul Biroului Mecano - Energetic, împreună cu membrii echipei
de management energetic din cadrul Sucursalelor, planifică şi fac testarea tuturor electricienilor
de întreţinere din sectoare, asigurându-se în permanenţă un dialog constructiv, în care se discută
toate problemele ce intervin pe linie energetică şi modul lor de rezolvare.
 Planificarea, evaluarea şi folosirea rezultatelor acţiunilor finalizate şi raportate de către
echipa de management energetic; elaborarea de rapoarte periodice/lunare/anuale (consumuri de
energie la nivelul OR, grafice de revizii şi reparaţii)
Biroul Mecano-Energetic elaborează anual grafice de revizii şi reparaţii.
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 Organizarea de campanii de informare ale clienţilor cu privire la managementul
energetic, respectiv implementarea de către OR a unei strategii de eficientizare a consumului
de energie (Informarea utilizatorilor în legătură cu impactul previzionat asupra tarifelor, rezultat
din creşterea consumului de energie după luarea în exploatare a lucrărilor de investiţii din
staţiile de tratare şi epurare a apei şi a extinderii reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare).
 Identificarea îmbunătăţirilor care pot fi aduse la procedurile de operare, în vederea
optimizării consumului de energie electrică
Prin trecerea tuturor consumatorilor de energie electrică din cadrul OR în categoria
consumatorilor eligibili de energie electrică (consumatori eligibili de joasă tensiune şi medie
tensiune) s-a realizat, pentru toţi aceşti consumatori, un tarif convenabil pentru societatea
noastră.
 Analiza posibilităţii de a procura energie electrică de la alţi furnizori
În urma analizei şi revizuirii tarifelor existente pentru energia electrică şi gaze naturale pe piaţa
de furnizare în luna mai a fost organizată licitaţia privind achiziţionarea de energie electrică şi
gaze naturale, pe Bursa Română de Mărfuri. În urma licitaţiei furnizorul de energie electrică a
fost desemnat S.C. GETICA 95 COM SRL, iar la gaze naturale ENEL ENERGIE
MUNTENIA S.A.
 Monitorizarea şi analiza consumurilor de energie electică
În cazul marilor consumatori de energie electrică, consumul se monitorizează zilnic, de către
Biroul Mecano - Energetic. Pentru micii consumatori de energie electrică, această monitorizare
se face lunar, după primirea facturilor de energie electrică de la furnizor. La Uzina de Apă
Mediaş, Staţia de Epurare Mediaş se realizează şi o monitorizare a acestui consum prin sistemul
SCADA.
În scopul unei monitorizări a evoluţiei consumului de energie la nivelul Operatorului
Regional, Biroul Mecano - Energetic a întreprins o analiză comparativă a consumurilor de
energie electrică înregistrate la nivelul anului 2019, rezultatul fiind consemnat sub forma unui
„Raport periodic privind evoluţia consumului de energie electricǎ înregistrate la nivelul
Operatorului Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A., pe puncte de lucru”, evidenţiat în
formă tabelară şi grafică, înaintat reprezentanţilor managementului Societăţii (Consum energie
electrică anul 2019; Grafice evoluţie consumuri 2014 – 2019).
I.4. Strategii de resurse uman
I.4.1. Strategia privind dezvoltarea unui sistem eficient şi eficace de management al
performanţelor resurselor umane
Conform Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 –
2020, elaborat în baza OUG nr.109/2011, aprobată și modificată prin Legea nr.111/2016 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, obiectivul principal al strategiei de resurse
umane este dezvoltarea unui sistem eficient şi eficace de management al performanţelor
resurselor umane.

Principalele acţiuni cuprinse în strategia de management a resurselor umane sunt:
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 Dezvoltarea competenţelor angajaţilor, creşterea eficienţei resurselor umane şi
promovarea lucrului în echipă;
 Asigurarea accesului la instruire tuturor angajaţilor, în raport cu pregătirea necesară
posturilor, responsabilităţile şi cerinţele posturilor;
 Derularea unei campanii interne de informare şi instruire a tuturor angajaţilor cu privire
la misiunea şi obiectivele companiei, respectiv la rolul fiecărui angajat în organizaţie,
importanţa resurselor umane în obţinerea rezultatelor propuse, precum şi la aşteptările
angajatorului de la angajaţii săi;
 Revizuirea periodică a sistemului de evaluare a performanţelor individuale, în
concordanţă cu obiectivele şi strategiile companiei;
 Evaluarea periodică a gradului de satisfacţie a angajaţilor;
 Asigurarea atractivităţii companiei ca angajator, respectiv motivarea şi creşterea
gradului de satisfacţie a angajaţilor;
 Implementarea unui sistem de recompense echitabil, bazat pe rezultatele obţinute în
urma evaluării individuale a performanţelor.
Acțiuni relevante la nivelul Biroului Resurse Umane întreprinse în anul 2019:


Evaluarea performanțelor individuale ale angajaților, perioada ianuarie – martie
2019, în scopul stabilirii potențialului acestora, a aprecierii activității desfășurate și a
conduitei, determinării nevoilor de instruire, repartizării eficiente a sarcinilor, stabilirii
obiectivelor si fundamentării planurilor pe termen lung. Aprecierea obiectivă a
activității fiecarui angajat, bazată pe cunoașterea reală a rezultatelor activității pe care
fiecare o desfășoară, a preocupărilor pentru sporirea eficienței. Prin aceasta s-a încercat
evitarea nemulțumirilor și a atmosferei încordate care deteriorează climatul
organizațional.
 Elaborarea și implementarea Planului anual de formare profesională, pe baza
propunerilor venite din partea șefilor de compartimente, în funcție de rezultatele
evaluării performanțelor și pregătirea necesară pentru îndeplinirea responsabilităților și
cerințelor fiecărui post.
 Negocierea si Încheierea unui nou Contract Colectiv de Muncă, la nivelul S.C. Apa
Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2019 – 2021, având ca scop stabilirea drepturilor
minime ale salariaților și a obligațiilor cu privire la:
 încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea
contractului individual de muncă;
 timpul de muncă şi timpul de odihnă;
 condiţii de muncă, securitate şi sănătate în muncă;
 salarizarea și alte drepturi salariale;
 protecţia socială a salariaţilor;
 formarea profesională a salariaţilor;
 alte drepturi şi obligaţii care decurg din relaţiile de muncă.
Activitate: Renegocierea contractelor individuale de muncă începand cu 01.06.2019;
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Contractul Colectiv de Muncă a fost încheiat pentru perioada 2019-2021, între Patronat și
Sindicatul Liber al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este înregistrat la Inspectoratul Teritorial de
Muncă Sibiu sub nr. 77/11.06.2019.
 Activități de raportare statistică lunar/trimestrial/anual, referitoare la categoriile și
numărul de personal, precum și a datelor privind cheltuielile de personal aferente acestora.
 Participări la Bursa Locurilor de Muncă, încheierea de Convenții pentru Absolvenți și
persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, cu vârste de peste 45 ani.
 Activități curente specifice domeniului resurse umane: gestionare dosare de personal,
înregistrări în Programul Emsys și generare registrul general de evidență a salariaților REVISAL, integrarea noilor angajați, încheierea, modificarea și încetarea contractelor
individuale de muncă, evidența concediilor de odihnă, medicale, etc.
 Îmbunătăţirea bazei de date Emsys în sensul realizării diverselor raportări și a obiectivelor
propuse cu privire la informaţii/date cu caracter personal, drepturi salariale și alte drepturi,
programe de formare profesională etc., precum şi principalele fluxuri de personal pe
posturi (mutare, încetare, suspendare CIM, etc.)
 Menţinerea eticii profesionale conform Codului Etic în vigoare.
 Creşterea gradului de pregătire/perfecţionare a angajaţilor raportat la noile cerinţe
tehnologice şi legislative.
Utilizarea benchmarking-ului ca instrument pentru stabilirea şi evaluarea indicatorilor
capabil să-i permită reducerea costurilor şi creșterea performanţelor tehnico-economice
Statistici / 2019:
Personal angajat an 2019 - număr mediu: 261
Tabel nr. 5 - Fluctuaţie personal
Nr. Contracte Individuale de Muncă

Starea
Angajări
Încetări

35
30

Nume locaţie / oraş
Mediaş
Agnita
Dumbrăveni

Tabel nr. 6 - Distribuţia personalului pe locaţii
Nr. Mediu Personal
2018
199
37
25
TOTAL
261

Tabel nr.7- Participări la cursuri, instruiri în anul 2019
Perioada

Instruire

Nr.
Participanți

Ianuarie

Ședinta Asociația Română a Apei CT Olt -Jiu Petroșani

2
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Februarie

Martie

Aprilie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septemb.

Octomb.

Curs Auditor Intern- Avangarde Business Group București

1

Ședinta Comisia Economică și Statistică - Asociația Română a Apei

1

Ministerul Fondurilor Europene și Banca Europeană de InvestițiiTema: „Mana-gementul contractelor de lucrări“, în cadrul proiectului
„Asigurarea de servicii de asistență tehnică din partea experților Băncii
Europene de Investiții pentru gestionarea Programului Operațional
Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 la nivelul beneficiarilor din
sectoarele de transport, mediu și prevenirea riscurilor
Ministerul Fondurilor Europene și Banca Europeană de InvestițiiTema: „Strategia de achiziții publice, Criterii de evaluare și atribuire“,
în cadrul proiectului „Asigurarea de servicii de asistență tehnică din
partea experților Băncii Europene de Investiții pentru gestionarea
Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 la
nivelul beneficiarilor din sectoarele de transport, mediu și prevenirea
riscurilor

4

2

Curs Pregătire Profesională Atestat Conducător Auto/IFPTR
Miercurea-Ciuc

1

Legislația Muncii, Legea Uceniciei, Internship-ITM Mediaș

1

Asigurarea de servicii de asistență tehnică din partea experților Băncii
Europene de Investiții pentru gestionarea Programului Operațional
Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 la nivelul beneficiarilor din
sectoarele de transport, mediu și prevenirea riscurilor
Centrul de Excelență pentru Benchmarking-Seminar Național de
Benchmarking Neptun

1

3

Seminar „Procese Tehnologice în Gestionarea Nămolurilor SEAU“
Constanța - Asociația Română a Apei

1

BDO Seminar regional Managementul contractului de delegareîmbunătățirea relațiilor instituționale - Banca Europeană - Sibiu

4

Ședința Asociația Română a Apei – Cons.Operatorilor
Direcții strategice de dezvoltare a serv. de apă și canalizare
Proiect PISSA-BERD, Probleme POIM-legislative, instituționale,
financiare
Instruire privind utilizarea și întreținerea sistemului mobil de inspecție
video DIGIMAX PRO-RICO
Finanțarea Infrastructurii de apă prin fonduri europene în perioada de
programare 2014-2020 - Forum regional al apei, Dunăre-Europa de
Est-ARA

1

2
2

Expoziție specializată EXPOAPA-Ediția 21-ARA București

2

SC TOPQS Cerințele stand. SR ISO 45001:2018, Măsuri necesare
tranziția la SR ISO 45001:2018, Studii comparative și aplicații practice

4

Tur de studiu-Study visit-Autorit. de reglementare WICS Water
Industry Commission for Scotland, Operator-Scottish Water

1

Reuniune membrii ARA trim. IV Sibiu

1
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Noiemb.

Ședință Comisie Economică și Statistică ARA Aspecte ec-financiare
specifice sect. apei, POIM-politica de tarifare, cofinanțare, Noutăți
legislative

1

Ian-Dec

Instruiri Interne Departament Epurare

22

Ian-Dec

Instruiri Interne Departament Tratare și Laborator

30

Tabel nr. 8 – Raportări Banchmarking 2018
Număr mediu
personal

Date privind personalul

U.M.

Numarul de angajați direcți aferenți activității de apă

nr.

69

nr.

64

nr.

44

Numărul de personal din biroul UIP (POS I + II)

nr.

8

Numărul personalului general și administrativ

nr.

78

Total personal societate

nr.

263

Instruire personal
Instruire personal protecția muncii
Instruire personal proceduri ISO
Instruire personal pregătire profesională
Instruire personal UIP
Alte instruiri
Total instruire
Instruire protecția muncii / angajat
Instruire proceduri ISO / angajat
Instruire pregătire profesională / angajat
Instruire personal UIP
Alte instruiri / angajat

U.M.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
ore/angajat/an
ore/angajat/an
ore/angajat/an
ore/angajat/an
ore/angajat/an

Numărul de angajați direcți aferenți activității de
canalizare - epurare
Numărul de angajați indirecți (transport, reparații,
proiectare)

de

Total ore pe an
5.606
2.593
802
70
5.606
14.677
21,32
9,86
3,05
8,75
21,32

Misiunea generală privind resursele umane constă în implementarea unui pachet de
măsuri în domeniu care vor avea ca rezultat o performanţă de calitate înaltă a angajaţilor şi a
organizaţiei în general. Aceste măsuri vor acoperi întreg domeniul de activităţi privind resursele
umane, respectiv selectarea şi recrutarea personalului, mecanisme de evaluare a performanţei
personalului, menținerea, motivarea şi promovarea angajaţilor, pregătirea şi dezvoltarea
profesională continuă, sistemul IT pentru resurse umane şi administrarea organizaţională.
Biroul de Resurse Umane trebuie să mențină echilibrul între diferitele sale roluri:
consultant intern, expert operațional, administrativ și avocat atât pentru angajați cât și pentru
angajator.
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II. Lucrările de extindere/reabilitare realizate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. la
nivelul infrastructurii de apă și apă uzată pe domeniul public al Municipiului Mediaş, cu
finanţare de la Bugetul Local, în anul 2019
S.C. Apa Târnavei Mari S.A. vizează creşterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare
cu apă şi de canalizare la standarde europene în aria de operare existentă. Prin implementarea
strategiei de creştere intensivă a pieţei, Operatorul şi-a propus realizarea
extinderilor/modernizării reţelelor de apă şi de canalizare, la nivelul unităţilor administrativ
teritoriale deservite, conform termenelor din Programele anuale de investiţii, aprobate de către
autorităţile locale.
Rezultatul scontat vizează implementarea în proporţie de 100% a obiectivelor (atât a
indicatorilor fizici, cât şi şi a celor valorici) cuprinse în Programele anuale de investiţii,
aprobate de către autorităţile locale, conform prevederilor art. 11.1., Dispoziţii Speciale - Partea
Comună, Titlul II - „Sistemul de lucrări”, Capitolul II – „Finanţarea lucrărilor” din Contractul
de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare: „În
interiorul Ariilor de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apelor Uzate, Lucrările de Extindere
trebuie executate de Operator, fiind finanţate conform art. 10”, respectiv: „În cadrul
Perimetrelor de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apei Uzate, Operatorul se angajează să
execute toate Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) necesare în vederea
furnizării corespunzătoare a Serviciilor Delegate, efectuate sub sau în lungul unui Drum
Public Corespunzător Traficului Vehiculelor, indiferent de distanţa dintre ultimul punct de
legătură posibil şi oricare dintre reţelele de alimentare cu apă sau de canalizare. Lucrările de
reabilitare şi extindere sunt finanţate de Autoritatea Delegantă din Fonduri puse la
dispoziţie de UE, fonduri de la Bugetul de stat sau fonduri de la bugetele locale”.
Referindu-ne la Municipiul Mediaş, realizarea acestui obiectiv implică efectuarea unor lucrări
ample de extindere, respectiv reabilitare, a reţelelor de apă şi de canalizare din localitate,
conform termenelor stabilite în „Programul anual al obiectivelor de investiţie propuse spre
finanţare de la Bugetul Local”, aprobat la începutul fiecărui an, odată cu Bugetul de Venituri
şi Cheltuieli al Municipiului Mediaş.
În acest context, în anul 2019, alocaţiile bugetare au fost acordate în baza:
 HCL nr.93/16.04.2019 privind aprobarea bugetului local, a listei obiectivelor de
investiţii şi a programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pe
anul 2019 – Anexa nr. IV: Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2019, finanțate integral
sau parțial de la bugetul local: S.C. Apa Târnavei Mari S.A.;
 HCL nr.210/07.08.2019 privind modificarea Listei cu obiectivele de investiții ale S.C.
Apa Târnavei Mari S.A. pe anul 2019, prin suplimentarea sumelor;
 HCL nr.234/29.08.2019 privind aprobarea modificării Listei cu obiectivele de investiții
ale S.C. Apa Târnavei Mari S.A., pe anul 2019, prin suplimentarea sumelor;
În baza HCL-urilor anterior consemnate, valoarea totală alocată de la Bugetul Local al
Municipiului Mediaș pentru obiectivele de investiții privind reabilitarea și extinderea
infrastructurii de apă și apă uzată realizate de către Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei
Mari S.A. a fost de 1.650.000,00 lei, repartizată după cum urmează:
 450.000,00 lei pentru categoria „Lucrări în continuare”;
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 880.000,00 lei pentru categoria „Lucrări noi”;
 320.000,00 lei pentru categoria „Alte cheltuieli de investiții”, respectiv 175.000,00 lei
pentru „Dotări independente” și 145.000,00 lei pentru „Studii și proiecte”.
Consemnăm, în secțiunea de mai jos, stadiul de realizare al obiectivelor de investiţii specifice
S.C. Apa Târnavei Mari S.A., finanţate de la Bugetul Local al Municipiului Mediaş, la finalul
anului 2019, cu accent pe indicatorii fizici şi valorici realizaţi la data de 31.12.2019.
I. Lucrări în continuare:
 Extindere branșamente apă potabilă și racorduri canalizare menajeră în satul
Ighișu Nou, Municipiul Mediaș (HCL nr. 219/2018)
Valoare totală aprobată pentru anul 2019: 450.000,00 lei;
Cheltuieli efectuate până la 31.12.2019: 403.221,49 lei;
Indicatori fizici proiectaţi/realizați la 31.12.2019:
Montarea unui număr de 480 de cămine de branșamente de apă și cămine de racorduri de
canalizare: Etapa II - decembrie 2019: au fost montate 108 buc.
Alimentare cu apă:
- montarea a unui număr de 108 cămine de contorizare a apei.
Canalizare menajeră:
- montarea a unui număr de 108 cămine de racord canalizare.
Stadiu de realizare la 31.12.2019: A fost finalizat parțial obiectivul de investiție; Lucrarea va
fi finanțată și finalizată în anul 2020 (la capitolul Lucrări în continuare)
II. Lucrări noi:
 Reabilitare rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră, Zona Vitrometan strada Școlii, strada Sticlei și P-ța C. I. Motaș, Municipiul Mediaș (HCL nr. 305/2019)
Valoare totală aprobată pentru anul 2019: 300.000,00 lei;
Cheltuieli efectuate până la 31.12.2019: 254.874,07 lei;
Indicatori fizici proiectaţi/realizați la 31.12.2019:
Reţea de alimentare cu apă:
- conductă din PEID PE100 RC, PN10 Dn 110 mm – lungime 10,00 ml;
- conductă din PEID PE100 RC, PN10 Dn 63 mm – lungime 64,00ml;
- cămine de vane – 1 buc.;
- hidrant subteran DN 80 mm – 3 buc.
Reţea de canalizare menajeră:
- conductă colector PP DN 250 – lungime 159,00 m;
- conductă colector PP DN 200 – lungime 96,00 m;
- conductă colector PP DN 160 – lungime 19,00 m;
- cămine de vizitare – 11 buc.;
- cămine de racord – 5 buc.
Stadiu de realizare la 31.12.2019: A fost finalizat parțial obiectivul de investiție pe străzile
Școlii și Sticlei. Strada C. I. Motaș va fi finanțată și finalizată în anul 2020 (la capitolul Lucrări
în continuare)
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 Reabilitare rețea apă potabilă și canalizare menajeră Zona Gloria - strada
Metanului, Geologiei, Sondorilor și Petroliștilor, Municipiul Mediaș (HCL nr.306/2019)
Valoare totală aprobată pentru anul 2019: 500.000,00 lei;
Cheltuieli efectuate până la 31.12.2019: 499.116,39 lei;
Indicatori fizici proiectaţi/realizați la 31.12.2019:
Rețea de alimentare cu apă:
- rețea principală apă, conducte PEHD, PE100, Pn10, Dn110mm: 405,00 ml;
- conductă din PEID PE100 RC, PN10 Dn 90 mm – lungime 25,00ml;
- conductă din PEID PE100 RC, PN10 Dn 63 mm – lungime 270,00ml;
- branșamente, conducte PEHD, PE100, Pn10, Dn40mm: 55,00 ml;
- număr branșamente:12 buc;
- cămine de vane – 2 buc;
- hidranți subterani din fontă Dn80mm: 5 buc;
- instalații hidraulice: 2 buc.
Executarea reţelei de canalizare menajeră:
- conductă colector PVC-KG DN 250 – lungime 116,00 m;
- conductă coelctor PVC-KG DN 200 – lungime 60,00 m;
- cămin de vizitare – 8 buc;
- racorduri canalizare menajeră – 12 buc;
Stadiu de realizare la 31.12.2019: A fost finalizat parțial obiectivul de investiție pe strada
Sondorilor. Strada Metanului va fi finanțată și finalizată în anul 2020 (la capitolul Lucrări în
continuare)
 Reabilitare capace carosabile aferente sistemelor de apă și canalizare și reabilitare
denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe străzi din Municipiul Mediaș (HCL
nr.275/2019)
Valoare totală aprobată pentru anul 2019: 80.000 lei;
Cheltuieli efectuate până la 31.12.2019: 79.696,96 lei;
Indicatori fizici proiectaţi/realizați la 31.12.2019:
Amplasamentul obiectivului de investiții de reabilitare a capacelor carosabile aferente
sistemelor de apă și de canalizare în număr de 15 bucăți este reprezentat de străzile: P-ța Andrei
Șaguna,
Avram
Iancu,
Moșnei,
Brateiului,
Bucegi,
Blajului,
Gării
2.
Amplasamentul obiectivului de investiții de reabilitare a denisipatoarelor și a rigolelor de
scurgere ape pluviale în lungime de 75 ml este reprezentat de străzile: Greweln, Hațeg, Zorilor,
Luceafărului, Moșnei, Măgurei, Angărul de Sus, Ghimbav, Gheorghe Șincai, Teilor.
- lungimea rigolei: Lr = 23,00 m;
- capace carosabile: – 11 buc.
Stadiu de realizare la 31.12.2019: Lucrare finalizată parțial; în procedură de recepție.
III. Alte cheltuieli de investiţii
III. 1. Dotări independente
 Separarea măsurării consumului de apă pentru condominii
Valoare totală aprobată pentru anul 2019: 175.000,00 lei;
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Cheltuieli efectuate până la 31.12.2019: 173.715,88 lei;
Indicatori fizici proiectaţi/realizați la 31.12.2019: 11 separări de scări;
Separarea consumului de apă la condominii în vederea contorizării individuale a unui
număr de 82 de apartamente a imobilului din strada Luncii, nr. 1, bloc 3, Municipiul
Mediaș
Stadiu de realizare la 31.12.2019: Lucrări finalizate, conform solicitărilor beneficiarilor.
III. 2. Studii şi proiecte
 Reabilitare rețea apă potabilă și canalizare menajeră Zona Gloria - strada
Metanului, Geologiei, Sondorilor și Petroliștilor, Municipiul Mediaș
Valoare totală aprobată pentru anul 2019: 75.000,00 lei;
Cheltuieli efectuate până la 31.12.2019: 74.248,86 lei;
Indicatori fizici proiectaţi/realizați la 31.12.2019: Proiectul vizează reabilitarea rețelelor de
apă potabilă pe 4 străzi și reabilitarea rețelelor de canalizare pluvială pe 4 străzi.
Stadiu de realizare la 31.12.2019: Obiectiv finalizat, conform Procesului-verbal de predareprimire documentație în baza contractului nr.10/08.08.2019.


Reabilitare canal colector strada Piscului, Municipiul Mediaș - faza DALI și PT +
DDE
Valoare totală aprobată pentru anul 2019: 70.000,00 lei;
Cheltuieli efectuate până la 31.12.2019: 69.888,86 lei;
Indicatori fizici proiectaţi/realizați la 31.12.2019: Proiectul vizează reabilitarea rigolei de
scurgere ape pluviale de pe strada Piscului.
Stadiu de realizare la 31.12.2019: Obiectiv finalizat, conform Procesului-verbal de predareprimire documentație în baza contractului nr.19/28.11.2019.III. Accesarea de noi fonduri
europene pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată din Aria Delegării a S.C. Apa
Târnavei Mari S.A. - Etapa 2016 - 2020
Conform declaraţiei de misiune, viziunii şi obiectivelor strategice de dezvoltare, având la bază
experienţa acumulată şi de lecţiile învăţate ca urmare a implementării unui Proiect cu finanţare
europeană, S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş, Operator Regional de Apă şi Apă Uzată
pentru zona de nord şi est a judeţului Sibiu, vizează accesarea de noi fonduri europene în Etapa
de programare următoare, 2014 – 2020, pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată din Aria
Delegării.
Investițiile prioritare propuse în viitorul proiect P.O.I.M. (Program Operaţional pentru
Infrastructura Mare, 2014 - 2020) derivă din deficienţele sistemului actual, fiind în strânsă
corelare cu prevederile Master Planului revizuit și a altor documente elaborate de către
autoritățile naționale și județene ulterior revizuirii MP și urmăresc:
 La nivelul sistemelor de alimentare cu apă:
 Asigurarea unei calităţi a apei potabile în conformitate cu standardele Comisiei
Europene (Directiva 98/83/EC);
 Alimentarea sigură şi durabilă a tuturor locuitorilor din zonele de alimentare cu apă din
regiunea proiectului, deservite de către Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A.
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Mediaș;
 Asigurarea calităţii şi a gradului de acces la serviciile de apă, conform principiului
eficienţei costului şi al calităţii maxime în funcţionare, luând în considerare gradul de
suportabilitate al populaţiei din zona deservită de Operatorul Regional, prin creşterea ratei de
conectare la servicii centralizate de alimentare cu apă pentru localităţile cu peste 50 de
locuitori, condiționat de respectarea investiției specifice maxime de 1000 euro/loc.;
 Siguranţa îmbunătăţită a sistemelor de alimentare cu apă în aria de proiect;
 Reducerea pierderilor fizice de apă.
 La nivelul sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate:
 Deversarea în cursurile de apă a unei ape epurate în conformitate cu standardele UE
(Directiva nr.91/271/EC);
 Colectarea și epurarea sigură și durabilă a apei uzate menajere din aglomerările din
regiunea proiectului, deservite de către Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A.
Mediaș;
 Asigurarea gradului de acces la serviciile de canalizare, conform principiului
rentabilității economice, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populaţiei din zona
deservită de Operatorul Regional, prin creşterea ratei de conectare la servicii centralizate de
colectare și epurare a apei uzate menajere pentru aglomerările cu peste 2.000 de l.e.,
condiționat de respectarea investiției specifice maxime de 2.000 Euro/l.e..;
 Îmbunatățirea funcționării sistemelor de canalizare din aglomerările aflate în aria
proiectului, prin reducerea infiltrațiilor în sistemele de canalizare, precum și a exfiltrațiilor de
apă uzată în sol, cu impact pozitiv direct asupra sănătății populației și a protejării mediului
înconjurător.

Stadiul desfăşurării demersurilor întreprinse în vederea accesării de noi fonduri europene
în Etapa 2016 – 2020: Raport cu privire la activitatea desfașurată pentru obținerea
finanțării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în
județul Sibiu, Regiunea de Nord și Est, în perioada 2014 – 2020
 Prezentarea evoluției în timp a Contractului de Servicii, respectiv a Cererii de
Finanțare și Contractului de Finanțare
 19.01.2016: a fost semnat Contractul de Servicii nr.9/19.01.2016, „Asistență Tehnică
pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Sibiu, Regiunea
Nord și Est, în perioada 2014 – 2020”, între S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în calitate de
Achizitor (Autoritate Contractantă și Beneficiar), pe de o parte, și Asocierea dintre: S.C.
Specialist Consulting S.R.L. (cu sediul social în Bucureşti, România), S.C. Technital S.p.A. (cu
sediul social în Milano, Italia) şi C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. (cu sediul social
în Palombaro, Italia), contract cofinanţat de Comisia Europeană, Guvernul României,
Autorităţile Publice Locale implicate în Proiect, prin Fondul European de Dezvoltare
Regională, în cadrul POIM (Programul Operaţional pentru Infrastructura Mare, 2016 - 2020).
305

 Întrucât atribuirea, respectiv semnarea contractului au fost realizate după data de
31.12.2015, precum și datorită multiplelor modificări apărute la formularul Cererii de
Finanțare, modificări și situații independente de voința părților, Contractul de Servicii a fost
suspendat conform clauzelor contractuale, până la clarificarea Contractului de Finanțare.
 16.11.2016: după clarificarea tututuror detaliilor cu privire la Contractul de Finanțare,
S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a emis Ordinul Administrativ de Începere pentru prestarea
serviciilor de Asistenţă Tehnică.
 26.10.2017: a fost semnat Contractul de Finanțare nr.136/26.10.2017 aferent
Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Sibiu, Regiunea Nord și Nord - Est, în perioada 2014 -2020”, încheiat cu Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate
de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM 2014 - 2020) și S.C.
Apa Târnavei Mari S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării.
 Prezentarea Contractului de Servicii
Contractul de servicii nr.9/19.01.2016 „Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de
Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Sibiu, regiunea Nord și Est, în perioada
2014 – 2020”
Valoarea contractului este de 7.540.166,46 lei.
Contractul de servicii se va realiza în două etape:
 Etapa I: Studii și documentații pentru întocmirea studiului de fezabilitate, Studiul de
fezabilitate final complet, care va include toate documentele și documentațiile realizate în
cadrul studiului preliminar: Documentațiile geo-topografice, Documentațiile pentru obținere de
avize, acorduri, autorizații, Expertizele tehnice, Analiza Cost - Beneficiu, Analiza
Instituțională, Strategia de gestionare nămol, Strategia de achiziții, precum și evaluarea
impactului asupra mediului; Organizarea de seminarii privind SF și Aplicația de finanțare,
elaborarea de Documentații de Atribuire pentru Contractele de lucrări, de servicii și furnizare
de echipamente; Sprijin în procesul de licitare a contractelor - în valoare de 2.988.623,14 lei,
fără TVA;
 Etapa II: Asistență Tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor,
până în anul 2022 - în valoare de 4.551.543,32 lei, fără TVA.
Asistenţa Tehnică are ca scop realizarea documentelor necesare în vederea obţinerii cofinanţării de la Uniunea Europeană pentru lucrări în infrastructura de apă şi apă uzată.
Principalele activităţi constau în:
1. Realizarea Aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport (studiu de fezabilitate,
analiza economico-financiară, analiza instituţională, evaluarea impactului asupra mediului,
studii privind descarcările de ape uzate industriale, studii privind gestiunea nămolului, strategia
de achiziţii, studii geotehnice, topografice, de inundabilitate, hidrogeologice, arheologice,
calitate apă, calitate apă uzată, expertize tehnice etc.), inclusiv sprijin în vederea aprobării
acestora;
2. Desfăşurarea seminariilor/workshop-urilor;
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Deoarece datele de intrare pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate au suferit modificări în
urma situației identificate în teren și a incoerenței UAT-urilor în furnizarea de informații,
Contractul de Servicii se adiționează astfel:
 Act Adițional nr.1/17.11.2016: cuprinde modificări de formă, nu cuprinde
modificări de valoare;
 Act Adițional nr.2/23.08.2017: cuprinde modificări privind predarea livrabilelor,
fără depașirea termenului final
 Prezentarea Contractului de Finanțare
Contractul de Finanțare nr.136/26.10.2017 aferent Proiectului „Sprijin pentru
pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Sibiu, Regiunea
Nord și Nord – Est, în perioada 2014 – 2020”
Valoarea contractului este de 2.988.423,14 lei fără TVA, respectiv 3.556.461,53 lei cu TVA.
Obiectul Contractului de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile
de către AM - POIM, pentru implementarea proiectului mai sus menționat.
Contractul de Finanțare cuprinde doar prima etapă din Contractul de Servicii - Etapa I, Studii
și documentații pentru întocmirea studiului de fezabilitate, Studiul de fezabilitate final complet,
care va include toate documentele și documentațiile realizate în cadrul studiului preliminar:
Documentațiile geo-topografice, Documentațiile pentru obținere de avize, acorduri, autorizații,
Expertizele tehnice, Analiza Cost Beneficiu, Analiza Instituțională, Strategia de gestionare
nămol, Strategia de achiziții, Precum și evaluarea impactului asupra mediului; Organizarea de
seminar privind SF și Aplicație de finanțare, elaborarea de Documentații de Atribuire pentru
Contractele de lucrări, de servicii și furnizare de echipamente, Sprijin în procesul de licitare a
contractelor, inclusiv aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Aplicației de Finanțare.
Deoarece perioada de implementare a proiectului a fost de 16 luni, respectiv între data
de 17.11.2016 și data de 09.03.2018, precum și datorită faptului că Studiul de Fezabilitate a
suferit mai multe modificări, s-au încheiat patru acte adiționale, astfel la nivelul anului 2019 sau încheiat două acte adiționale.
 Act Adițional nr.3/30.01.2019: prevede modificarea duratei contractului și a perioadei
de implementare a proiectului, respectiv între data de 17.11.2016 și data de 06.09.2019. Toate
celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.
 Act Adițional nr.4/30.08.2019: prevede modificarea duratei contractului și a perioadei
de implementare a proiectului, respectiv între data de 17.11.2016 și data de 06.04.2020. Toate
celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.
 Prezentarea activității, atât pe Contractul de Servicii, cât și pe Contractul de
Finanțare la nivelul anului 2019
Ca urmare a demarării activității atât pe Contractul de Servicii, cât și pe Contractul de Finanțare,
a început monitorizarea proiectului, astfel:
- În data de 14.12.2018 a avut loc o întâlnire la sediul AM POIM care a avut ca temă
principiile elaborării Analizei Cost Beneficiu (ACB) conform Metodologiei ACB.
- Prin adresa 6462/CG/28.01.2019 – „Principalele concluzii/clarificări rezultate în urma
analizei efectuate de către reprezentanții AM împreună cu experții Comisiei Europene
și ai JASPERS referitor la eficientizarea procesului de pregătire/aprobare a proiectelor
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cuprinse în portofoliul POIM pentru sectorul apă/apă uzată, pentru valorificarea lor în
cadrul proiectului” au fost emise o serie de clarificări privind pregătirea proiectelor
regionale de apă/apă uzată, privind:
o
Definirea aglomerărilor, respectiv aglomerările aflate „la limită“,
justificarea lor și posibilitatea de a fi declarate neeligibile
o
Încadrarea în costurile de referință de 1.000 euro/locuitor
o
Analiza Cost Beneficiu, politica tarifară și calculul diferenței de finanțat
o
Eligibilitatea reabilitării rețelelor respectiv limitarea valorică și
fundamentarea temeinică a acestora.
Pentru elaborarea Reviziei IV a Studiului de Fezabilitate, Operatorul și Consultantul au
ținut cont de Adresa Nr.6462/CG/28.01.2019 cât și de punctul de vedere al
reprezentantanților AM POIM din ședințele 28.11.2018 și 14.12.2018, făcând
modificări substanțiale ale Studiul de Fezabilitate.
În acest sens Consultantul a revizuit devizul general al proiectului, s-au reactualizat
costurile pe contractele de lucrări și ulterior graficele de achiziții (anexele 9) și capitolul
13 al Volumului I al SF, s-au operat modificări de investiții pentru a ne situa cu costul
unitar sub 1000 eu/locuitor deservit pentru alimentarea cu apă și cu costul unitar sub
2000 eu/locuitor deservit pentru canal.
S-au eliminat costurile cu investițiile în extinderile stațiilor de epurare Agnita și
Dumbrăveni dupa ce s-au reanalizat încărcările apei uzate din aceste aglomerări și s-a
concluzionat că nu mai este necesară extinderea acestora.
S-au modificat amplu față de draftul 3 al proiectului capitolele 9, 8 și 1 ale Volumului
1 al Studiului de Fezabilitate. De asemenea, modificarea anului de finalizare al
lucrărilor, de la anul 2022 la anul 2023, a însemnat refacerea tuturor tabelelor de volume
de apă și apă uzată ale capitolelor 4, 1 si 7, a tabelelor de prognoze din Anexele 1.1.
Pentru Draftul 4 al Volumul II de Anexe, s-au revizuit listele cu justificarea situației
existente și a necesității lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă și de canalizare
(anexele 2.2 pentru apă și 3.2 pentru apă uzată).
S-au obținut Declarațiile privind terenurile de amplasament din partea autorităților
locale, mai puțin Mediaș, deoarece la Mediaș documentația a fost depusă mai târziu.
S-au reactualizat Anexele cu indicatorii de performanță (anexele 7.1) și anexa cu
indicatorii fizici ai proiectului (Anexa 7.2) cât și tabelele din capitolele 1 și 9 privind
indicatorii fizici și de performanță ai proiectului.
S-a revizuit Analiza Cost Beneficiu pentru noile valori ale categoriilor de deviz și
ținându-se cont de observațiile AM POIM asupra variantei anterioare de ACB. A
rezultat un Finding Gap de 100% pentru realizarea acestui proiect.
S-au completat tabelele solicitate de AM POIM a fi prezentate odată cu predarea
proiectului, respectiv:
o Analiza instituțională
o Corelări Mediaș
o Schema de echivalență
S-a analizat reducerea costurilor prin reducerea gradului de conectare pentru toate
localitățile în care au existat depășiri ale costurilor specifice;
S-a revizuit analizei de opțiuni pentru mai multe localități;
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Pentru reabilitări au fost prezentate justificări pentru alegerea tronsoanelor care vor fi
reabilitate prin raportare la avarii, starea conductelor (vechime, material), durata
remedierilor. Au fost adăugate documentele justificative: registre avarii, CCTV din
ultimele intervenții, registre contabile, etc.;
S-au modificat amplu față de Draftul III capitolele 9, 8 și 1 ale Volumului 1 al Studiului
de Fezabilitate. De asemenea, modificarea anului de finalizare al lucrărilor, de la anul
2022 la anul 2023, a însemnat refacerea tuturor tabelelor de volume de apă și apă uzată
ale capitolelor 4, 1 și 7, și a tabelelor de prognoze din Anexele 1.1;
Totodată, s-au recalculat indicatorii unitari de cost din capitolul 9 al Volumului 1;
Au fost actualizate avizele de gospodărire a apelor;
După finalizarea capitolelor proiectului, s-a elaborat Aplicația de Finanțare;
S-a predat proiectul - revizia 4 în formatul solicitat prin Ghidul beneficiarului, respectiv
sub forma:
1 –Cererea de Finanțare, având ca suport Studiul de Fezabilitate și
Apendicii 3,4 și 5
3 – Asigurarea terenurilor
4 – Unitatea de Implemnentare a Proiectului
Prin adresele nr.113 și 114/UIP/06.03.2019 s-a transmis către AM respectiv DRI Sibiu
întreaga Documentație-Revizia 4;
Ca urmare a analizei documentației transmise spre verificare, în data de 23.04.2019
reprezentanții AM POIM au transmis o serie de observații asupra ACB și asupra
Capitolelor 1, 4, 5, 8, 9, 11, Anexe la Analiza Instituțională din Studiul de Fezabilitate
(Revizia IV);
Pentru a clarifica observațiile reprezentanțiilor AM POIM asupra Reviziei IV și pentru
a conveni modul de lucru pentru pregătirea Draftului V, Operatorul a solicitat o nouă
întâlnire de lucru, care a avut loc la data de 07.05.2019, urmată de o ședință în data de
08.05.2019 pentru observațiile pe ACB. La aceste ședințe reprezentanții AM POIM au
indicat necesitatea unor modificări substanțiale a Studiul de Fezabilitate, cum ar fi:
Vor fi aduse modificări asupra formei și a conținutului Capitolului 4:
 Toate informațiile vor fi prezentate pe sisteme și aglomerări
 S-a recomandat utilizarea, pentru situația existentă (Cap. 4) a unor tabele
introductive ce vor conține informații despre localitățile din fiecare sistem de
alimentare cu apă, și aglomerare existentă (inclusiv localitățile pentru care nu sau propus lucrări prin POIM)
 Din Capitolul 4 vor fi eliminate măsurile de remediere propuse
 Fiecare Sistem de apă, / Subsistem va fi descris în ordinea tehnologică a
componentelor sale (sursă – aducțiune – stație de tratatre – gospodărie de apă –
stații de pompare – rețea de distribuție etc.), iar la finalul fiecărui sistem vor fi
prezentate deficiențele
 In mod similar, pentru Aglomerări, fiecare va fi descrisă pornind de la Rețeaua de
canalizare (cu menționarea tipului de rețea), continuând cu stații de pompare, stație
de epurare, evacuare în emisar, etc. Finalul prezentării fiecarei Aglomerări va fi
cu prezentarea deficiențelor
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La sfârșitul prezentării fiecărui Sistem/Aglomerare se va introduce un rezumat al
deficiențelor calitative și cantitative
 Se vor prezenta mai concret „rețelele artizanale“ și deficiențe acestora
 Se vor revizui datele prezentate în tabelul cu situația aglomerărilor
 Se va prezenta balanța apei pe fiecare Subsistem de Alimentare cu apă
 În prezentarea calității apei se vor menționa și principalele concentrații relevante
din buletine de analize
 Se vor prezenta deficiențele SEAU Mediaș - lipsa facilităților de descărcare a
nămolului septic, fapt ce conduce la crearea unor șocuri de încărcare în procesul
de epurare
 Se vor revizui planurile cu sistemele de apă și aglomerările
Vor fi aduse modificări asupra formei și a conținutului Capitolului 9:
 Strucutura capitolului 9 va urmări structura discutată pentru capitolul 4
 În situațiile în care lucrările propuse prin POIM interferează cu lucrările executate
prin POS MEDIU, se va prezenta foarte clar care sunt lucrările executate prin POS
 Se vor introduce scheme relevante pentru lucrările existente și lucrările propuse
(lucrări noi, extinderi, reabilitări)
Vor fi aduse modificări asupra conținutului Capitolului 8:
 Se vor introduce detalii privind caracteristicile principale ale obiectelor propuse
în cadrul opțiunilor analizate
 Se vor introduce analize de opțiuni pentru lucrările de eficientizare energetică
 In cazul Reabilitărilor (mai ales pentru Mediaș), de prezentat cu detalii și motivări
pentru a justifica amploarea acestor reabilitări. Se vor reanaliza tronsoanele supuse
reabilitării
 Referitor la analiza de opțiuni, pentru localități/aglomerari aflate în apropierea
ariilor de operare ale OR din județele/regiunile învecinate, se va avea în vedere
opțiunea de a utiliza facilitățile din aceste arii
 Se va avea în vedere ca în analiza de opțiuni să se utilizeze costuri unitare și
prognoza acestora în corelare cu ACB
Planurile cu Sistemele de Apă și Aglomerări vor fi completate cu elementele definitorii
ale Sistemelor de Apă (captări, stații de tratare, stații de pompare, rezervoare, etc), și ale
Aglomerărilor (Stații de pompare, Stații de Epurare, evacuări în emisari, etc)
În Anexa CO18_19 se vor adăuga rânduri pentru prezentarea subtotalurilor pentru
localitățile incluse în POIM.
Aria de proiect trebuie evidențiată în toate tabelele și capitolele
Se vor transmite breviarele de calcul în format editabil (excel), care să conțină formulele
de calcul, și să se poată urmări modul în care aceste calcule au fost efectuate: debite de
alimentare, debite de canalizare, locuitori echivalenți, calcule tehnologice,
dimensionare elemente construcție, etc.
Evoluția consumului specific trebuie prognozată în conformitate cu prevederile
Ghidului ACB
Se vor prezenta devizele în prețuri constante și curente
Pentru ACB s-au stabilit următoarele modificări/completări:
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Prognoza populației trebuie actualizată în conformitate cu ultima prognoză INS
Anul de referință pentru impactul proiectului va fi 2023-ultima lună
Se va asigura corelare între toate secțiunile din SF aplicabile
Modelul financiar va fi actualizat
În Raport ACB se vor explica diferențele dintre volumele de apă și apă uzată dintre
partea scrisă și modelul financiar, precum și dintre SF – ACB
 planul de implementare va fi actualizat și Primul an cu investiții va fi 2020
 ACB se realizează doar pentru aria proiectului POIM
 Datele privind cererea de apă – apă uzată se vor prezenta defalcat pe urban și rural;
 Se va verifica când apare impactul proiectului POS Mediu în costuri și venituri
 Se vor explica și detalia ce se include în categoria serviciilor prestate de terți
 Managementul nămolului: în modelul financiar se vor prezenta date istorice pentru
costurile aferente managementului nămolului; se vor clarifica costurile unitare în
analiza de opțiuni
 Se va aplica aceeași modalitate de calcul a datelor/variabilelor în ambele scenarii
în modelul financiar
 Se va actualiza valoarea investiției în prețuri curente prin aplicarea ratelor de
inflație estimată
 În modelul financiar, se va asigura evidențierea în mod unitar a impactului
proiectului la nivelul anului de referință selectat
În completarea observațiilor transmise anterior, în data de 19.07.2019 au fost primite
observațiile pentru EIM, Vulnerabilitatea și Riscurile aferente Schimbăriilor Climatice
și Strategia nămolului. În urma acestor observații vor fi făcute completări și schimbări
pentru draftul V al Studiului de Fezabilitate.
Prin adresa Nr.50834/CB/05.07.2019, AM POIM atrage atenția asupra unor aspecte cu
privire la pregătirea proiectelor regionale de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată, acestea țin de prognoza populației, transmiterea documentației cu documentele
atașate și respectarea termenelor de predare a documentației proiectelor, cu indicarea
etapelor pentru finalizarea părților componente ale acestora.
În urma întâlnirilor de lucru cu reprezentanții AM POIM, a observațiilor primite în
23.04.2019 și 19.07.2019, dar și a adresei Nr.50834/CB/05.07.2019 vor fi făcute
modificări substanțiale la Studiul de Fezabilitate, în vederea elaborării Draftului 5.
Operatorul și Consultantul au întreprins până în prezent următoarele:
a. Revizuirea prognozei populației;
b. Modelul de prezentare a informațiilor din Capitolul 4 (agreat cu reprezentanții AM
POIM);
c. S-a lamurit asupra aspectului că aria pentru care se va realiza ACB va fi alcătuită
din aria curentă de proiectare, aria în care se realizează lucrările din proiect și aria
viitoare de operare pe care operatorul estimează că o va prelua până la finalul
implementării proiectului;
d. Devizul General, devizele pe contracte de lucrări, devizele pe obiect în format
excel în prețuri constante cât și în prețuri curente.
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Ca urmare a multiplelor modificări de formă și conținut aduse proiectului s-a convenit
cu reprezentanții AM – POIM transmiterea capitolelor Studiului de Fezabilitate Revizia
5, pe măsură ce acestea sunt finalizate, pentru verificare preliminară.
- După transmiterea capitolelor importante, (4, 8, 9 ale Studiului de Fezabilitate Rev.5)
către AM – POIM, au avut loc o serie de întâlniri de lucru cu reprezentanții Autorității
de Management.
- Capitolul - analiza situației curente și estimările viitoare - a fost rescris după structura
agreată cu reprezentanții AM POIM. Capitolul 4 a fost completat cu informații despre
SCADA, descrierea infrastructurii existente SCADA realizate prin POS Mediu 20072013.
- Au fost colectate informații de la UAT-uri dacă în momentul de faţă au în derulare un
contract pentru realizarea de lucrări de apă şi/sau de canalizare şi când a fost încheiat,
care este numărul contractului şi care este stadiul actual al implementării acestuia. În
acest context au fost trimise adrese și primite răspunsuri de la următoarele UAT-uri:
Alma, Alțîna, Arpașu de Jos, Brădeni, Brateiu, Bruiu, Hoghilag, Marpod, Moșna,
Nocrich.
În paralel cu modificările făcute asupra capitolelor Studiului de Fezabilitate revizia 5 a
fost completat documentul de analiză, răspunzându-se la observațiile AM POIM.
După completarea aplicației de finanțare, și finalizarea Studiului de Fezabilitate Draft
5 acesta a fost transmis către AM POIM la data de 19.11.2019.
După transmiterea Studiului de Fezabilitate Draft 5 către AM POIM în data de
13.12.2019 au fost primite de la AM POIM primele observații, cele ale experților BEI
referitoare la Capitolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ACB, Anexe.
Ca urmare a observațiilor primite, la data de 16.12.2019 a fost organizată la AM POIM
o ședință de lucru cu reprezentanții ATM, AM – POIM, Consultanță și experții BEI, la care sau discutat toate comentariile mai sus menționate, urmând a se clarifica aspectele legate de
breviarul de calcul, consumul specific, corelarea calculului locuitorilor echivalenți –cu datele
din cap. 5, atașarea corespondenței pentru localitatea Dârlos, situația infrastructurii din Richiș,
pierderile de apă din Șeica Mare, descriere îmbunătățiri la SEAU Mediaș și Șeica Mare,
istoricul proiectului „zone fierbinți“, completarea analizei de risc/matricei de risc, justificări
pentru reabilitarea rețelelor din Dumbrăveni, starea rețelei din Hoghilag și mai multe detalii
referitoare la ACB.
- În paralel s-au continuat demersurile și pe parte de Mediu.
- Ca urmare a modificărilor substanțiale apărute pe parcursul analizării proiectului de
catre reprezentanții AM – POIM s-au revizuit documentațiile pentru obținerea Avizului
de Mediu.
- S-au refăcut documentațiile tehnice pentru obținerea Avizelor de gospodărire a apelor
pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile
Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu“ din bazinele hidrografice Mureș respectiv
Olt, obținându-se Avizul de Gospodărire a Apelor Nr.111/05.06.2019 de la ABA Mureș
și avizul 44/05.07.2019 de la ABA Olt.
- S-a revizuit Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.
-
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La data de 18.09.2019 au fost depuse la APM Raportul privind impactul asupra
Mediului și Studiul de evaluare adecvată și notificarea 53, conform articolului 20 din
Legea 292/03.12.2018.
În urma depunerii notificării 53 la Agentia de Protecția Mediului Sibiu, APM Sibiu
decide ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sedinței Comisiei de Analiză
Tehnică din data de 25.09.2019, revizuirea Memoriului de Prezentare și parcurgerea
etapelor procedurale, necesare conform dispozițiilor art. 10-26 din Legea nr.
292/03.12.2018 și revizuirea Deciziei etapei de încadrare Nr.276 din 16.10.2018.
În perioada 01-02.10.2019 au fost publicate anunțuri în ziarele Monitorul și Tribuna și
au fost trimise anunțuri către Primării și obținute puncte de vedere favorabile de la
acestea.
Documentația pentru acordul de Mediu (Memoriul de prezentare) a fost prezentată în
cadrul Comitetului special constituit și al Comisiei de Analiză Tehnică în Ședința din
09.10.2019.
S-a emis de către APM Sibiu Decizia etapei de încadrare revizuită
nr.21578/05.11.2019 pe noua Lege 292/03.12.2018.
Conform adresei APM Sibiu Nr.21578/05.11.2019, ca urmare a analizării modificărilor
aduse proiectului, a consultării autorităților publice locale, membrilor CAT, Agenția
pentru Protecția Mediului a decis că proiectul se supune evaluării impactului asupra
mediului, se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra
corpurilor de apă.
Conform Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice
şi private asupra mediului, au fost parcurse procedurile de informare a publicul asupra
deciziei etapei de încadrare revizuite, prin publicare în presa locală, prin afişare la sediul
ATM şi pe pagina de internet a ATM, precum şi la sediul autorităților administrației
publice locale pe raza cărora este propusă implementarea proiectului, a anunțului asupra
luării deciziei etapei de încadrare revizuite de către Agenția pentru Protecția Mediului
Sibiu.
S-a primit Îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în Raportul
privind impactul asupa mediului (RIM) și în Studiul de evaluare adecvată (EA). Adresa
22522/20.11.2019.
Au fost depuse Raportul privind impactul asupa mediului (RIM) și î Studiul de evaluare
adecvată (EA).
Au fost publicate anunțuri și transmise invitații privind dezbaterea publică programată
pentru data de 30.12.2019.
A fost emis Aviz favorabil din partea Administrației Siturilor Natura 2000 Munții
Făgăraș și Piemontul Făgăraș.
S-a obținut aviz de la Agenția Națională pentru Arii Protejate Serviciul Teritorial Sibiu
23/STSB/24.12.2019.
Au avut loc dezbaterile publice din data de 30.12.2019 pentru zona desfășurării
proiectului la primăriile din Mediaș, Agnita și Dumbrăveni.
S-au întocmit documentațiile :
o pentru semnarea Declarației de terenuri de către UAT Mediaș
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Au fost obținute toate Declarațiile de terenuri de la UAT-uri.



Dintr-un număr de 19 UAT- uri un număr de 14 UAT – uri, au efectuat plata cofinanțării
de 1% aferentă anului 2019. UAT – urile: Bratei, Biertan, Alma, Hoghilag,
Dumbrăveni, la data prezentei nu au efectuat plata cofinanțării de 1% aferente anului
2019.

În paralel cu activitățile enunțate în raport pentru „Proiect regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în Regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, Județul Sibiu“ –
POIM 2014 – 2020, membri biroului UIP au desfășurat activități pentru predarea obiectivelor
de investiții realizate în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă
uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, Județul Sibiu“ - POS Mediu.
IV. Implementarea Standardelor aferente Sistemului de Control Intern / Managerial
Obiectiv: Coordonarea activităţii de autoevaluare a stadiului implementării Sistemului de
control intern managerial la nivelul S.C. Apa Tarnavei Mari S.A. şi elaborarea
Raportului anual asupra sistemului de control intern managerial.
Sistemul de control intern/managerial dezvoltat şi implementat în cadrul S.C. Apa
Târnavei Mari S.A. operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care
privesc toate aspectele legate de activităţile Societăţii, fiind stabilite şi implementate de
conducere pentru a-i permite deţinerea unui bun control asupra funcţionării entităţii în
ansamblul ei, precum şi a fiecărei activităţi/operaţiuni în parte.
Implementarea sistemului de control intern/managerial se realizează având la bază prevederile
Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar
preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Ordinului
Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018.
Conform dispoziţiilor art. 4 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, conducătorul fiecărei entităţi publice are obligaţia de a elabora, anual,
un raport asupra sistemului de control intern managerial, ca bază pentru un plan de acţiune care
să conţină zonele vulnerabile identificate, instrumentele de control necesar a fi implementate,
măsuri şi direcţii de acţiune pentru creşterea capacităţii controlului intern managerial în
realizarea obiectivelor entităţii.
Raportul cuprinde declaraţii ale conducătorului entităţii publice cu privire la sistemul de control
intern managerial al entităţii, existent la sfârşitul anului pentru care se face raportarea.
Declaraţiile formulate de conducătorul entităţii publice se întemeiază pe datele, informaţiile şi
constatările rezultate din operaţiunea de autoevaluare a stării sistemului de control intern
managerial, controalele ex-post, rapoartele de audit intern, precum şi din recomandările
rezultate din rapoartele de audit extern.
În vederea elaborării Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data
de 31.12.2019, Directorul General a dispus, prin Decizia nr. 305/17.12.2019, programarea şi
efectuarea de către conducătorii de compartimente aflaţi în subordine, a operaţiunii de
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autoevaluare a sistemului de control intern managerial. La data prezentului raport, activitatea
de autoevaluare este în curs de desfăsurare.
Operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial presupune
derularea următoarelor acţiuni:
a) convocarea unei reuniuni a Comisiei de monitorizare având ca obiect stabilirea
măsurilor de organizare şi realizare a operaţiunii de autoevaluare;
b) completarea de către fiecare compartiment din organigrama Societăţii, pe baza
principiului adevărului, a Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a
standardelor de control intern managerial, prezentat în anexa 4.1. a Ordinului Secretarului
General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entităţii publice şi asumarea de către conducătorul de compartiment a realităţii datelor,
informaţiilor şi constatărilor înscrise în acesta;
c) întocmirea de către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a Situaţiei sintetice
a rezultatelor autoevaluării, potrivit formatului prevăzut în anexa nr. 4.2 a Ordinului
Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităţii publice, prin centralizarea informaţiilor din chestionarele de
autoevaluare, semnate şi transmise de conducătorii de compartimente;
d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial cu
standardele de control intern managerial, în raport cu numărul de standarde implementate.
e) elaborarea proiectului Raportului privind sistemul de control intern managerial al S.C.
Apa Târnavei Mari S.A., existent la 31.12.2019.
Obiectiv: Creşterea gradului de implementare a sistemului de control intern managerial,
astfel încât numărul standardelor implementate la sfârşitul anului 2019 să fie 15.
În decursul anului 2019, au fost finalizate următoarele acţiuni:
1) A fost elaborată și aprobată Procedura de sistem:
 PS – 32 Continuitatea activității
2) au fost achiziţionate servicii de consultanţă în vederea armonizării Sistemului de Control
Intern Managerial cu alte sisteme de management integrat implementate la nivelul OR (ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018);
3) a fost întocmit Planul privind continuitatea activității, în vederea identificării
principalelor amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și activităților și
asigurarea măsurilor corespunzatoare pentru ca activitatea acesteia să poată continua în orice
moment, în toate imprejurările și în toate planurile, indiferent care ar fi natura amenințării.
4) a fost întocmit Raportul privind evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților
din cadrul S.C. Apa Târnavei Mari S.A. de către compartimentul Resurse Umane.
La data întocmirii prezentului Raport, procesul de autoevaluare a stadiului
implementării sistemului de control intern managerial la nivelul Operatorului Regional de apă
şi apă uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este în curs de desfăşurare, urmând ca aprecierea
gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial cu standardele de
control intern managerial să facă obiectul raportărilor ulterioare.
V. Exercițiul de Benchmarking
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Obiectiv: Desfăşurarea exerciţiului de Benchmarking şi elaborarea Raportului anual
privind exerciţiul de Benchmarking pentru Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari
S.A.
Benchmarkingul reprezintă un instrument de management eficient pentru monitorizarea
performanţei la nivelul S.C. Apa Târnavei Mari S.A., într-un mod transparent şi apolitic.
Metodologia folosită este cea prezentată în manualele IWA (International Water Association)
pentru serviciile de apă şi apă uzată, respectiv evaluarea şi îmbunătăţirea perfomanţelor şi este
adaptată la nevoile, condiţiile şi obiectivele operatorilor regionali de apă din România.
Etapa de evaluare a performanţelor stabileşte cât de eficient sau la ce standard operează
o anumită companie sau se realizează o funcţie, o sarcină, un proces. Această evaluare se
realizează prin intermediul indicatorilor de performanţă care trebuie comparaţi cu un referenţial
(un standard sau o ţintă, performanţa unui coleg) pentru a obţine o evaluare. Aceasta este numită
etapa de evaluare comparativă a performanţei.
În etapa de îmbunătăţire a performanţelor, sunt identificate şi adaptate cele mai bune
practici ale operatorilor care au performanţe mai bune, cu scopul îmbunătăţirii performanţei
unei anumite companii pentru o anumită funcţie sau proces. Această fază necesită participarea
mai multor companii sau parteneri de benchmarking pentru a reuni informaţii suplimentare,
care vor duce la indentificarea şi adaptarea celor mai bune practici. Aceste două etape sunt
părţile necesare ale benchmarking-ului, care poate fi definit ca „un instrument pentru
imbunătăţirea performanţelor prin cercetare sistematică şi adaptarea celor mai bune practici”. 1
La nivel central, responsabilitatea monitorizării performanţelor operatorilor regionali revine în
principal Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice (ANRSC), în calitate de autoritate de reglementare, dar şi Ministerului Fondurilor
Europene (MFE), în calitate de finanţator al unor proiecte majore de investiţii. Totodată,
activitatea operatorilor este atent monitorizată de Asociaţia Română a Apei (ARA), în calitate
de asociaţie profesională în domeniul apei şi apei uzate, precum şi de Ministerul Mediului,
Pădurilor şi Apelor (MMPA) pentru analiza conformării cu cerinţele Directivelor Europene /
angajamentelor din Tratatul de Aderare. Ţinând cont de responsabilităţile celor patru instituţii,
acestea au decis să colaboreze, în vederea asigurării sustenabilităţii sistemului de benchmarking
implementat la nivelul tuturor operatorilor regionali din România, prin înfiinţarea unui „Centru
de Excelenţă pentru Benchmarking“, în cadrul ARA, acesta având un Comitet de Coordonare
şi o Structură Executivă, operative şi funcţionale începând cu data de 01.01.2016.
În temeiul obligaţiilor asumate prin Contractul de participare la exerciţiul de
Benchmarking, încheiat între ARA şi S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în primul semestru al
anului 2019, la nivelul OR s-a desfăşurat Etapa de evaluare a performanţelor obţinute în anul
2018, prin colectarea şi completarea pe Platforma informatică “H2O Benchmark” a
variabilelor necesare calculării indicatorilor de performanţă din zonele: comercial, financiar,
tehnic-operațional, investiții, resurse umane, suportabilitate, defalcat pe activitatea de apă,
respectiv pe activitatea de canalizare-epurare.

1

Metodologia de benchmarking pentru sectorul de apă și apă uzată din România
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Un indicator de performanţă constă într-o valoare (care rezultă dintr-o formulă) în unităţi de
măsură specifice. Acesta poate fi comparat cu o valoare ţintă, cu valori anterioare ale aceluiaşi
indicator, sau cu valori ale aceluiaşi indicator de la alte companii, permiţând monitorizarea
permanentă a performanţelor.
Platforma permite fiecărui operator vizualizarea graficelor cu rezultatele tuturor celor 43 de
operatori, pe care se regăseşte de asemenea configurată media sectorului şi valoarea specifică
a indicatorului pentru operatorul selectat.
Analiza evoluţiei indicatorilor de performanţă ai companiei de-a lungul celor șapte ani (20122018) şi compararea acestora cu media sectorului, oferă o prima indicaţie privind zonele de
performanţă ce pot fi îmbunatăţite în viitor de către companie.
La data prezentului raport, este în curs de desfășurare activitatea de colectare a variabilelor
necesare calculării indicatorilor de performanţă pentru anul 2019, fapt ce se va concretiza prin
elaborarea Raportului anual privind exerciţiul de Benchmarking pentru Operatorul Regional
S.C. Apa Târnavei Mari S.A., care va fi valorificat de către conducerea companiei prin
întocmirea planului de acţiune, cu scopul îmbunătăţirii performanţei şi atingerii obiectivelor pe
termen scurt, mediu, lung.
VI. Stadiul de realizare preliminat, la data de 31.12.2019, a indicatorilor de performanţă
specifici
Operatorului Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A.

Nr.
crt.

Indicator

Definiţie

Indicatori de performanţă aferenţi activităţii de apă
Consumul total facturat/
1
Consumul total pe locuitor
populaţia deservită, în
perioada de analiză
Consumul populaţiei în
Consumul populaţiei pe
2
perioada de analiză/
locuitor
populaţia deservită
Consumul restului
consumatorilor pe
proprietate pe an, pe
durata anului analizat.
Restul de consumatori
Consum rest consumatori pe
3
reprezintă consumurile
consumator pe an
realizate de agenţii
economici, instituţii,
industrie, etc., mai puţin
consumul casnic al
populaţiei.
UAT din cadrul ADI
Gradul de conectare al UATdeservite de compania
4
urilor din ADI la apă
de apă/ numărul de
UAT-uri total × 100
Numărul reclamaţiilor
5
Reclamaţii pe consumator
privind calitatea

UM

Realizat la
data de
31.12.2018

Realizat la
data
de
31.12.2019

litri/om/zi

122,86

125,08

litri/om/zi

95,60

97,44

m3/consumator/an

713

734

%

42,42%

45,45

nr/1000
consumatori/an

6

7
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Nr.
crt.

Indicator

6

Ponderea reclamaţiilor legate
de presiune

7

Ponderea reclamaţiilor legate
de calitatea apei

8

Ponderea reclamaţiilor legate
de întreruperi

9

Tariful mediu pe m3 apa (fără
TVA)

10

Factura medie pe proprietate
pe an (fără TVA)

11

Consumul energetic pe m3 de
apă produs

12

Consumul energetic pe m3 de
apă facturat

13

Grad de conformare teste
organoleptice

Definiţie

serviciului în anul
analizat/ numărul de
consumatori × 1000
Numărul de reclamaţii
legate de presiune în
perioada de analiză/
numărul de reclamaţii
legate de calitatea
serviciului în anul
analizat x100
Numărul de reclamaţii
legate de calitatea apei
în perioada de analiză/
numărul de reclamaţii
legate de calitatea
serviciului în anul
analizat x100
Numarul de reclamaţii
legate de întreruperi în
perioada de analiză/
numărul de reclamaţii
legate de calitatea
serviciului în anul
analizat x100
Veniturile din vânzarea
de apă către populație,
agenți economici și alți
consumatori (apă
exportată se exclude)/
(Total apă autorizată
spre vânzare- Apă
exportată), în anul
analizat.
Veniturile din vânzarea
de apă către populaţie,
agenţi economici şi alţi
consumatori/ Număr
total de proprietăţi
Total energie electrică
utilizată pentru producţie
şi distribuţie pe m3 de
apă potabilă produsă
Total energie electrică
utilizată pentru producție
și distribuție pe total apă
vândută
Numărul de teste
organoleptice ale apei
tratate conforme cu

UM

Realizat la
data de
31.12.2018

Realizat la
data
de
31.12.2019

%

20,28%

27,98

%

6%

5%

%

10%

8%

lei/mc

3,06

3,36

lei/proprietate/an

249,24

272,57

KwH/m³

0,51

0,53

KwH/m³

1,01

0,99

%

100,00%

100,00%
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Nr.
crt.

Indicator

14

Grad de conformare teste
microbiologice

15

Grad de conformare teste
fizico-chimice

16

NRW (apă care nu aduce
venituri)

17

Număr angajaţi direcţi pe
branşament

18

Intensitate personal direct

19

Intensitate personal direct

20

Număr angajaţi pe lungime
reţele de apă

Definiţie

standardele aplicabile
sau normele legale în
perioada de analiză/
Numărul de teste
organoleptice ale apei
tratate efectuate în anul
analizat × 100
Numărul de teste
microbiologice ale apei
tratate conforme cu
standardele aplicabile
sau normele legale în
perioada de analiză/
Numărul de teste
microbiologice ale apei
tratate efectuate în anul
analizat × 100
Numărul de teste fizicochimice ale apei tratate
conforme cu standardele
aplicabile sau normele
legale în perioada de
analiză/ Numărul de
teste fizico-chimice ale
apei tratate efectuate în
anul analizat × 100
(Total apă brută şi tratată
platită- Total apă
facturată)/ Total apă
brută şi tratată plătită x
100
Numărul de angajaţi
direcţi pe activitatea de
apă/ Numărul total de
branşamente × 1000
Numărul de angajaţi
direcţi pe activitatea de
apă ai companiei/
Numărul total de
proprietăţi conectate ×
1000
Numărul de angajaţi
direcţi pe activitatea de
apă ai companiei / total
cantităţi de apă furnizate
× 106
Numărul de angajaţi
direcţi pe activitatea de
apă ai companiei /

UM

Realizat la
data de
31.12.2018

Realizat la
data
de
31.12.2019

%

100,00%

100,00%

%

99,38%

99,23%

%

53,04%

51,29%

nr / 1000 branşamente

4,90

3,29

nr / 1000 proprietati

2,92

2,03

nr / milioane m3

35,85

24,99

nr / 100 km

20

14
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Nr.
crt.

Indicator

Definiţie

UM

lungimea totală a
reţelelor de apă x 100
Indicatori de performanţă aferenţi activităţii de apă uzată și canalizare
Cantitatea totală de apă uzată
Cantitate colectată apă
21
l/om/zi
colectată pe locuitor
uzată / locuitor
Cantitatea totală de apă uzată
Cantitatea de apă uzată
22
colectată de la populaţie pe
colectată de la populaţie l/om/zi
locuitor
/ locuitor
Apă uzată colectată de la
Cantitatea totală de apă uzată
agenţi economici şi
23
de la restul consumatorilor pe
instituţii / proprietăţi ale m3/consumator/an
consumator pe an
agenţilor economici şi
instituţiilor
Unităţi administrativ
Gradul de conectare al UATteritoriale ale ADI
24
urilor din ADI la servicii de
deservite de compania
%
canalizare
de apă / număr UAT
membre ADI x 100
Venituri din servicii de
canalizare furnizate
Tariful mediu pe m3 apă uzată
25
consumatorilor casnici,
lei/m3
colectată (fără TVA)
industriali şi altora/apă
uzată colectată
Venituri din servicii de
canalizare furnizate
Factura medie pe proprietate
consumatorilor casnici,
26
lei/proprietate/an
pe an (fără TVA)
industriali şi
altora/număr total de
proprietăţi
Consumul total de
Consumul total energetic pe
energie / apă uzată
27
KwH/m³
m3 de apă uzată din canalizare transportată în reţeaua
de canalizare.
Consumul total de
Consumul total energetic pe
28
energie/apă uzată
KwH/m³
m3 de apă uzată facturată
colectată şi facturată.
Energia consumată în
Consumul energetic pe m3 de
reţeaua de canalizare /
29
KwH/m³
apă uzată pe canalizare
apă uzată transportată în
sistemul de canalizare.
Consumul de energie în
staţiile de epurare a apei
Consumul energetic pe m3 de
30
uzate/ volum de intrare
KwH/m³
apă uzată la epurare
în staţiile de epurare a
apei uzate
Numărul de blocaje în
Blocaje în reţeaua de
31
reţeaua de canalizare
nr./100 km
canalizare
care au avut loc în

Realizat la
data de
31.12.2018

Realizat la
data
de
31.12.2019

149

155

92,19

93,58

1,539

1,621

27,27%

27,27

3,07

3,24

304,32

328,77

0,62

0,61

0,62

0,61

0,14

0,12

0,36

0,46

555

580
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Nr.
crt.

Indicator

32

Blocaje în reţeaua de
canalizare, cu excepţia
racordurilor

33

Blocajele aferente racordurilor

34

Consumul energetic pe m3 de
apă epurată la staţia cea mai
mare operată (MEDIAŞ)

35

Consumul energetic pe p.e. la
staţia cea mai mare operată
(MEDIAŞ)

36

Număr angajaţi direcţi pe
racord

37

Intensitate personal direct

38

Intensitate personal direct

39

Număr angajaţi pe lungime
reţele de canalizare

Definiţie

timpul perioadei de
evaluare / lungimea
totală a reţelei de
canalizare sfârşitul
anului x 100
Numărul de blocaje în
reţeaua de canalizare,
fără cele aferente
racordurilor apărute în
timpul anului
evaluat/lungimea totală a
reţelei de canalizare la
sfârşitul anului x 100
Numărul de blocaje
aferente racordurilor
apărute în timpul anului
evaluat/total reţea de
canalizare la sfârşitul
anului x 100
Energia consumată la
stația cea mai mare
operată/apă uzată tratată
la stațiile de epurare
Energia consumată la
staţia cea mai mare
operată/ populaţia
echivalentă deservită de
staţia de epurare din cel
mai mare oraş
(MEDIAŞ) la sfârşitul
anului × 1000
Numărul de angajaţi
direcţi pe activitatea de
apă uzată/ Numărul total
de racorduri × 1000
Numărul de angajaţi
direcţi pe activitatea de
apă uzată ai companiei/
Numărul total de
proprietăţi conectate ×
1000
Numărul de angajați
direcți pe activitatea de
apă uzată ai
companiei/apă uzată
colectată și facturată x
106
Numărul de angajaţi
direcţi pe activitatea de

UM

Realizat la
data de
31.12.2018

Realizat la
data
de
31.12.2019

nr./100 km

133

143

nr./100 km

422

437

KwH/m3

0,30

0,30

KwH/p.e.

27,36

28,20

nr./1000 racorduri

3,84

3,88

nr./1000 proprietati

2,07

2,17

nr./milioane m3

20,84

21,36

nr./100 km

18,69

19,99
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Nr.
crt.

Indicator

Definiţie

UM

Realizat la
data de
31.12.2018

Realizat la
data
de
31.12.2019

apă uzată ai companiei /
lungimea totală a reţelei
de apă uzată gestionată
de companie × 100, la
sfârşitul anului.
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SPITALUL MUNICIPAL MEDIAȘ

Spitalul Municipal Medias este un serviciu public cu personalitate juridică, este organizat
și funcționează în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 56/1974.
Din anul 2010, Spitalul Municipal Mediaș se află în subordinea Consiliului Local Mediaș.
Conducerea Spitalului Municipal Mediaș este asigurată de un Manager care, împreună cu
Directorul medical și Directorul financiar-contabil formează Comitetul Director al Spitalului
Municipal Mediaș. Activitatea managerului și a Comitetului Director este coordonată și
supravegheată de Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Mediaș.
Comitetul Director își desfășoară activitatea în ședinte lunare ordinare, sau ori de câte ori
este nevoie în ședinte extraordinare, având atribuțiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 cu
modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 921/2006.
Atribuțiile managerului sunt stabilite prin contractul de management.
În domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice managerul are, în principal,
următoarele atribuții:
a. stabilește și aprobă numărul de personal pe categorii și locuri de muncă, în funcție de
normativele de personal în vigoare;
b. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește și eliberează din
funcție personalul spitalului;
c. aprobă programul de lucru pe locuri de muncă și categorii de personal;
d. propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului și a denumirii
unității, în vederea aprobării de către Consiliul Local Mediaș cu avizul Ministerului
Sănătății;
e. numește și revocă, în condițiile legii, membrii comitetului director
Organizare și Funcționare
Structura organizatorică a Spitalului Municipal Mediaș a fost aprobată prin Ordinul
Ministrului Sănătății nr. 516/2010 fiind modificată ulterior prin hotărâri ale Consiliului Local
Mediaș.
Structura organizatoricã a Spitalului Municipal Mediaș aprobată prin H.C.L. nr. 426/2017 este
următoarea:
Secția medicină internă
55 paturi
din care:
compartiment oncologie medicală

10 paturi

compartiment diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

5 paturi

compartiment îngrijiri paliative

4 paturi
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compartiment gastroenterologie

6 paturi

compartiment nefrologie

5 paturi

Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie

16 paturi

Secția chirurgie generală

45 paturi

din care:
compartiment ortopedie și traumatologie

5 paturi

compartiment urologie

5 paturi

Secția A.T.I.

15 paturi

Secția obstetrică-ginecologie

40 paturi

Compartiment neonatologie

20 paturi

Secția pediatrie

36 paturi

Secția boli infecțioase

30 paturi

din care:
compartiment H.I.V. / S.I.D.A.

10 paturi

Compartiment O.R.L.

4 paturi

Compartiment oftalmologie

4 paturi

Secția neurologie

25 paturi

Secția cardiologie

25 paturi

Compartiment pneumologie

20 paturi

din care:
compartiment T.B.C.
Stație Hemodializă

12 paturi
6 aparate

Compartiment primire urgente (C.P.U.)
TOTAL 335 paturi
Spitalizare de zi

30 paturi

În cadrul ambulatorului integrat al Spitalului Municipal Mediaș funcționează cabinete în
specialitățile: Medicină internă, Gastroenterologie, Cardiologie, ORL, Oftalmologie, Chirurgie
generală, Obstetrică-ginecologie, Pediatrie, Ortopedie și traumatologie, Neurologie,
Recuperare, medicină fizică și balneologie, Pshiatrie, Neurologie pediatrică, Medicina muncii,
Chirurgie pediatrică, Endocrinologie, Pneumologie, Nefrologie, Urologie.
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Pentru investigații paraclinice, în cadrul Spitalului Municipal Mediaș, își desfășoară
activitatea Laboratorul de analize medicale, Laboratorul de anatomie patologică și
Compartimentul de Radiologie și Imagistică medicală.
În baza criteriilor de clasificare a spitalelor din România, Spitalul Municipal Mediaș a
obținut gradul IV prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 535/2011.
Activitatea financiar-contabilă
Din punct de vedere financiar, în anul 2019, Spitalul Municipal Mediaș a realizat încasări
totale de 64.112.218 lei din care:

- de la Casa de Asigurări Sibiu – 23.030.287 lei;
- de la Direcția de Sănătate Publică Sibiu – 3.539.180 lei
- de la Bugetul Local finanțări în valoare de 2.957.672 lei
din care

• 1.460.000 lei pentru cheltuieli materiale;
• 1.497.672 lei pentru cheltuieli de capital;
- venituri proprii în valoare de 471.610 lei
- donații și sponsorizări în valoare de 1.644.690 lei
- subvenții din F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea influențelor salariale 32.468.778 lei
Spitalul a afectuat plãți în valoare totalã de 63.929.788 lei din care:

-

cheltuieli de personal – 48.696.329 lei;
cheltuieli materiale – 11.220.605 lei;
alte cheltuieli – 437.239 lei;
cheltuieli de capital – 3.575.615 lei.

La 31.12.2019, Spitalul Municipal Mediaș are un sold de 289.970 lei către furnizori de
bunuri și servicii pentru facturi emise în luna Decembrie 2019, facturi ce sunt în termenul de
plată.
S-au achitat facturile către toti furnizorii de bunuri și servicii si nu sunt plăți restante.
Nu sunt înregistrate arierate.
S-au achitat drepturile salariale conform legislației în vigoare, atât norma de hrană, cât și
tichete de vacanță.
Din sume provenind de la Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică Sibiu s-au
finanțat cheltuielile de personal ale dispensarului TBC și a medicilor rezidenți, precum și
Program Național de prevenție TBC, prevenție izoimunizare RH, și prevenție cancer col uterin.
La sfârșitul anului 2019 Spitalul Municipal Medias a încheiat exercitiul financiar cu un
excedent de 2.223.155 lei, sumă ce se reportează în anul 2020 și va fi cheltuită după nevoile
spitalului.
Resurse umane
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La începutul anului 2019 a fost aprobat în statul de funcții un număr de 552 posturi conform
ultimului normativ, din care au fost ocupate în medie aproximativ 497 posturi, iar posturile
rămase vacante au fost ocupate în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul
2019.
Pe parcursul anului 2019 s-au fãcut angajãri pe urmãtoarele posturi :

- 4 posturi de medici în specialităţile: cardiologie, radiologie si imagistica medicală,
oncologie si oftalmologie

-

1 post medic cu competente limitate
12 posturi de asistenţi medicali;
1 post nutriționist;
1 post maseur;
1 post kinetoterapeut;
1 post de muncitor necalificat;
7 post îngrijitoare curăţenie;
2 posturi departament TESA: 2 referenti de specialitate.

În anul 2019 și-au desfãșurat activitatea în cadrul spitalului un numãr mediu de 525 salariați
din care:

-

medici - 69
alt personal superior - 10
cadre medii - 255
infirmiere - 34
îngrijitoare curăţenie - 90
muncitori - 31
spălătorese - 4
brancardieri - 8
personal T.E.S.A. – 24

În anul 2019 s-au luat măsurile necesare, în limita bugetului de venituri și cheltuieli,
pentru motivarea angajaților, măsuri constând în:

- acordarea normei de hrană pentru toţi angajaţii, proporţional cu timpul lucrat în
conformitate cu legislaţia in vigoare;

- aplicarea legislației privind majorările salariale acordate la nivel naţional în domeniul
sanitar;

- asigurarea echipamentelor de protecţie pentru întreg personalul;
- aprobarea cererilor de concediu în conformitate cu programarea acestora;
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- aprobarea cererilor de participare la congrese, conferinţe sau alte cursuri de formare
profesională solicitate;

- angajarea de personal pe posturile vacantate pentru a asigura continuitatea activităţii
medicale şi acordarea timpului liber conform prevederilor legale
Activitatea medicală:
Activitatea medicalã s-a desfãșurat în anul 2019 în condiții normale.
Numãrul de bolnavi externați a fost 10.883, durata medie de spitalizare a fost de 6,22 față
de media națională de 6,10, rata de utilizare a paturilor a fost de 227,30 din 365 zile, rata de
ocupare a paturilor a fost de 62,27%.
Indicatorii statistici realizați se încadrează în mediile naționale.
Spitalul a realizat un indice de case-mixt de 1,2682 și un tarif de 1.475 lei pe caz rezolvat.
Investiții și Reparații
În anul 2019 s-au achiziționat ca mijloace fixe:
- Aparatura radiologie Roentgen în valoare de 699.999,65 lei;
- Echipamente Urologie in valoare de 76.838,30 lei;
- Pensă disecție curbată, pensă reddick, pensă prehensiue aligator, în valoare de 15.328,39
lei
- Aparat respirație mecanică în valoare de 71.281 lei
- Dotare cu 3 microscoape în valoare de 95.676 lei
- Sistem complet de oxigenoterapie în valoare de 25.704 lei
- Termostat incubator pentru laborator analize în valoare de 25.399,36 lei
- Ecograf multifuncțional în valoare de 75.000 lei
- Trusa ORL și accesori în valoare de 75.264,53 lei
- Targa transpor pacient în valoare de 15.969,80 lei
- Holter Ta, holter tensiune și EKG pentru sectia cardiologie în valoare de 18.684,59 lei
- Lampa scialitica pe stativ – 2 buc – în valoare de 46.529 lei
- Cardiotacograf în valoare de 23.699,99 lei
- Motor electric ortopedie de găurit/alezare cu accesorii, motor ortopedic oscilant în
valoare de 99.260,13 lei
Aceste achiziții au fost efectuate cu fonduri provenind de la Bugetul local și din veniturile
proprii ale spitalului.
Pe parcursul anului s-au efectuat lucrări de întreținere și igienizare a secțiilor spitalului
pentru desfășurarea în bune condiții a activității.
Lucrările de reparații semnificative au fost:
- Reabilitare și mansardare clădire Pneumologie în valoare de 131.083,80 lei
- Reabilitare fațadă clădire Policlinică în valoare de 396.684,22 lei
- Reabilitare secție Obstetrică și Ginecologie în valoare de 28.108 lei
- Reabilitare instalații edilitare clădire Pneumologie în valoare de 16.660 lei.
- Tâmplărie PVC cu geam Termopan în valoare de 166.091 lei
- Lucrări de reparații cazan de apă caldă – înlocuire corp metalic cazan în valoare de
41.888 lei
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-

Hidroizolație terasă acces principal și curățire curte interioară policlinică în valoare de
24.634.89 lei
Reabilitare instalații sanitare și pardoseli în valoare de 246.246,27 lei
Renovare casă Spital Municipal Mediaș în valoare de 3.349,73 lei
Servicii de demontare-montare echipamente de securitate 297.50 lei
Înlocuire Tâmplărie pvc și Lucrări conexe în valoare de 275.784,04 lei
Montare covor tip pvc, tip tarket în valoare de 22.367,50 lei
Aplicare covor pvc în valoare de 8.831,75 lei
Reparatii interioare laboarator analiză medicală în valoare de 23.934.36 lei
Lucrări reabilitare spații policlinica Mediaș în valoare de 116.919,82 lei
Reparații băi, placare tavane saloane și înlocuire pvc în valoare de 129.179,66 lei
Modificare încăpere – Grup sanitar birou administrativ policinică în valoare de
30.231,68 lei
Lucrări de renovare cabinet ambulator ortopedie în valoare de 62.516,80 lei
Lucrări de înlocuire schimbător de căldură în valoare de12.329,59 lei
Reparații grup electrogen RR-150 în valoare de 5.522,67 lei
Reparații grupuri electrogene în valoare de 5.796,52 lei
Reabilitare priză de pământ în valoare de 23.203,85 lei
Mentenanță preventivă și corectivă instalații de climatizare în valoare de 4.967,53 lei

Concluzii
Pentru viitor se urmărește creşterea veniturilor spitalului prin îmbunătăţirea indicatorilor de
performanţă şi dezvoltarea spitalizării de zi şi a serviciilor ambulatorii, îmbunătăţirea
infrastructurii și dotare cu echipamente și aparatură și îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite..
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S.C. MEDITUR S.A.

ISTORICUL, DESCRIEREA
COMERCIALE

ȘI

ACTIVITATEA

ACTUALĂ

A

SOCIETĂȚII

S.C. Meditur S.A. are sediul situat la adresa din municipiul Mediaș, Str. Sibiului nr. 100
A. Societatea a luat ființă prin Hotărârea de Consiliu Local cu nr. 57 din 28 iulie 1997, în
conformitate cu prevederile art. 1 si art. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României
nr. 30 din 16 iunie 1997 precum și în temeiul art. 20 alin.(2), lit. “ h” si “i” și art. 28 din Legea
nr.69/1991 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată prin
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 22/ 26 mai 1997.
S.C. Meditur S.A. este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J 32/1016/97,
având CUI nr. 9735812 atribut fiscal RO. La ora actuală, S.C. Meditur S.A. este organizată
atât în temeiul Legii 31/1990 – legea societăților comerciale, precum și în temeiul OUG
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
În perioada raportată, societatea de transport cu calitatea de unic operator de transport
public local în municipiul Mediaș Meditur S.A. a operat în anul 2019 în baza a două contracte,
astfel:
- contract cu nr. 267/2008 care a încetat la termen în data de 31.01.2019;
- contract cu nr. 1810/2019 care a început cu data de 01.02.2019, încheiat pe o perioadă
de 8 ani.
Acest contract este întocmit având la baza legislația europeană în domeniu, respectiv
Regulamentul CE 1370 și a obținut și avizul Consiliului Concurenței eliberat sub numărul
17012/17.12.2018.
Aria de desfășurare a serviciului de transport public de către operatorul Meditur S.A.
este raza UAT Mediaș, municipiul Mediaș și a satului aparținător Ighișul Nou. Conform
contractului de delegare a gestiunii, transportul public local de persoane se desfășoară prin
servicii regulate cu troleibuze (transport ecologic, bazat pe consum de energie electrică),
autobuze și midibuze (autobuze de capacitate medie), precum și cu microbuze pe liniile
specifice care necesită astfel de mijloace de transport.
În acord cu prevederile contractului de delegare, așa cum activitățile sunt menționate și în
statut și în obiectul de activitate, Meditur S.A. mai realizează venituri și prin prestarea de
servicii de transport pe bază de comandă, respectiv prin curse ocazionale sau regulate speciale
sau transporturi turistice pentru persoanele interesate.
La finalul anului 2019, baza auto a societății era formată din următoarele autovehicule:
- 11 troleibuze articulate transport călători
- 1 troleibuz tehnic
- 5 microbuze
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-

21 autobuze scurte
5 autobuze articulate
8 autoutilitare

Modificările ce au intervenit la flota auto pe parcursul anului au fost de casare a unui număr
de 8 mijloace de transport, respectiv 4 autobuze articulate, 2 autobuze scurte și 2 microbuze
precum și de achiziționare a două autobuze unul scurt și unul articulat.
Identic anilor trecuți, în desfășurarea activității, pe lângă sediul situat la adresa Șos. Sibiului
nr. 100 A, societatea își desfășoară activitatea și în alte două locații, respectiv la punctul de
lucru, situat în Mediaș, Str. 1 Decembrie nr. 23, în incinta fostei policlinici, unde funcționează
dispeceratul societății și punctul de monitorizare al sistemului de ticketing, precum și un punct
de vânzare a titlurilor de călătorie și de încărcare a cardurilor de călătorie. De asemenea, la
punctul de lucru amplasat pe strada Milcov, este disponibilă încărcarea inițială, reîncărcarea și
vânzarea cardurilor electronice, precum și a titlurilor de călătorie imprimate pe hârtie.
În perioada raportată, pentru a veni în întâmpinarea călătorilor, cu obiectivul de a asigura
un acces mai facil la achiziționarea titlurilor de călătorie, societatea pune în vânzare titluri de
călătorie de tip bilet tipărit pe hârtie, dar și posibilitatea de reîncărcare valorică a cardurilor de
călătorie (bilete electronice și abonamente), prin cele 19 automate de bilete situate astfel:
- Stația Pompierilor, strada Pompierilor
- Stația Piață, Strada Mihai Eminescu
- Stația Piață R, Strada Mihai Eminescu
- Stația 1 Decembrie CL, Strada 1 Decembrie
- Stația Pod CFR, Strada Hermann Oberth
- Stația Pod CFR MOL, Strada Hermann Oberth
- Stația Moșnei, Strada Moșnei
- Stația Automecanica, Strada Aurel Vlaicu
- Stația Gară, Strada Stephan Ludwig Roth
- Stația Kaufland, Șoseaua Sibiului
- Stația Blajului, Strada Blajului
- Stația Vidraru CL, Strada Vidraru
- Stația Penny, Șoseaua Sibiului
- Stația Transgaz, Șoseaua Sibiului
- Stația Clujului, Str. 1 Decembrie
- Stația Complex Vechi, Str. 1 Decembrie
- Sat aparținător Ighișul Nou
- Stație Bastionul Cetății CL, str. După Zid
- Stația Relee, str. Avram Iancu
Pentru a lărgi aria de vânzare a titlurilor de călătorie pe aria liniilor de transport, pe lângă
cele 19 puncte de vânzare ale titlurilor de călătorie, respectiv abonamente sau bilete, societatea
de transport colaborează contractual cu 11 operatori economici în ale căror spații comerciale,
pe lângă alte produse se regăsesc la vânzare și bilete de călătorie pentru transportul public local.
Prin Actul Constitutiv aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 1/26.04.2018, Meditur S.A. are
un capital social de 616.790 lei împărțit în 246.716 acțiuni, cu o valoare nominală pe acțiune
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de 2,5 lei. Structura acționariatului la încheierea anului 2019, data de 31.12.2019, se prezintă
conform tabelului:

Acționari
Consiliul Local Mediaș
TOTAL

Nr. acțiuni
246.716
246.716

Procent detinut
din totalul
actiunilor
100
100

Val. capital
social
616.790
616.790

Conform statutului societății, obiectul de activitate în înțelesul Clasificării Activităților din
economia națională (CAEN) cuprinde:
Domeniul:
CAEN: 493: Alte transporturi urbane de călători
Activitatea principală:
CAEN: 4931 – 1 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
Activități secundare:
CAEN 4321: Lucrări de instalații electrice
CAEN 4399: Alte lucrări de constructii n.c.a.
CAEN 4520: Întreținerea și repararea autovehiculelor
CAEN 4939: Alte transporturi terestre de călători n.c.a
CAEN 5221: Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
CAEN 7120: Activități de testare și analize tehnice a mijloacelor de transport
CAEN 7311: Activități ale agențiilor de publicitate
CAEN 7312: Servicii de reprezentare media
CAEN 8129: Alte activități de curățenie
Principala activitate desfășurată de către S.C. Meditur S.A. o reprezintă efectuarea
serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate, veniturile totale realizate fiind
cele de mai jos:
Indicatorul
Venituri din activitatea de exploatare a
transportului public
Alte tipuri de venituri financiare
TOTAL

Suma (mii lei)

2018 / 2019
%

2018

2019

6374

7212

+13%

1034
7408

1148
8360

+11%
+13%

Astfel, societatea a înregistrat la total venituri o creștere a cifrei cu 13%, fiind în creștere atât
veniturile din transport public, cât și cele din alte tipuri de activități cu 13% și respectiv 11%,
cifre care atestă un management corespunzător și o creștere sănătoasă a cifrei de afaceri a
societății.
În prestarea serviciilor societății, de departe cea mai importantă sursă de venit este cea obținută
din încasarea contravalorii titlurilor de călătorie, în acord de altfel cu obiectul principal de
331

activitate al operatorului - transportul public de persoane. Orice alte activități desfășurate în
scopul atragerii de venituri sunt obiective subordonate obiectivului principal – transportul
public de persoane, așa cum acest fapt este menționat și în contractul de delegare a gestiunii
serviciului de transport public. Activitățile complementare și care pot fi desfășurate de societate
sunt cele menționate în HCL 53/25.02.2019, respectiv:

Prestarea activității de transport persoane prin curse speciale, ocazionale sau special
regulate

Prestarea activității de servicii de Inspecție Tehnică Periodică

Prestarea activității de servicii de reclamă și publicitate pe mijloacele de transport, pe
cardurile de călătorie și în stațiile de călători

Prestarea activității de servicii de reclamă și publicitate, pozare cabluri telecomunicații
pe stâlpii aparținând rețelei electrice de contact

Prestarea activității de servicii de reparații mecanice și electrice auto

Prestarea activității de închiriere a imobilelor aflate în proprietatea societății
MEDITUR SA Mediaș a obținut în anul 2019 cu titlu de alte venituri, în suma totală de 1.148
mii lei. Sursele acestor venituri sunt:
- Curse ocazionale
- Curse speciale regulate
- Reparații mecanice și alte tipuri de reparații în atelierele mecanic și electric
- Închirieri stâlpi susținere rețea pentru cabluri transmisie date
- Prestare servicii de reclamă și publicitate pe mijloacele de transport și în stațiile de
autobuz
- Servicii de testare și analiză tehnică de tip ITP, Cedări Active
Veniturile aferente serviciilor de transport, care au fost însă încasate prin virare din alte bugete
sunt detaliate în tabelul de mai jos, în care sunt redate primele 5 poziții valorice:
Nr.
crt.

Client

Valoare totală, în
lei, aferentă anului
2019

Serviciul prestat

1.

Direcția asist. socială Mediaș

4.079.479

Abonam. pens. + gratuit.
legislație națională

2.

Municipiul Mediaș

2.431.522

Abonam. + reclame

3.

Pers. Fizice

1.587.446

Vânzări servicii transport

4.

Kromberg și Schubert
Mediaș

274.106

Abon. transport

5.

RCS&RDS

119.812

Venituri pozare cabluri
stâlpi rețea contact

6.

TOTAL

8.492.365

Din punct de vedere structural, în finalul anului 2019 structura de personal a societății
conținea un număr de 90 salariați angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Din
aceștia:
- 13 persoane la TESA,
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- 42 persoane coloană auto,
- 17 persoane întreținere mecanică și electrică,
- 2 persoane ticketing,
- 6 persoane control,
- 2 persoane stație ITP,
- 9 persoane administrativ.
Media anuală a numărului de angajați în perioada raportată este de 91, fluctuațiile de
personal fiind reduse, astfel ca și puncte minime și maxime ale numărului de angajați ai
societății pentru perioada anului 2019, s-au înregistrat următoarele valori:
- În lunile ianuarie, iulie, septembrie, octombrie și decembrie societatea a avut un număr
de 90 angajați (număr minimal)
- În lunile februarie, aprilie, mai și august societatea a avut un număr de 92 angajați
(număr maximal)
Conducerea societății comerciale
În cursul anului 2019, conducerea executivă a fost asigurată de domnul Popa Ovidiu în
calitate de director general în baza Deciziei CA cu nr. 1/23.08.2018 adoptată în baza selecției
care s-a finalizat cu Raportul de selecție cu nr. 249/22.08.2018 emis de expertul independent,
procedură desfășurată în acord cu prevederile art. 35 alin. 4 din OUG 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
În toată perioada anului 2019, directoratul societății a fost asigurat astfel:
- director general – selectat conform OUG 109/2011, cu contract de mandat dl Popa
Ovidiu, director cu atribuții depline;
- director economic – selectat conform OUG 109/2011, cu contract de mandat d-na
Moldovan Gabriela, director cu atribuții de conducere executivă;
- director general adjunct – cu contract individual de muncă, dl Neag Florin, director cu
atribuții de conducere executivă;
- director tehnic – cu contract individual de muncă, dl Todoran Nicolae, director cu
atribuții de conducere executivă;
În acord cu prevederile privind guvernanta corporativa - OUG 109/2011, directorii
selectați sunt doar directorul general și directorul economic/financiar al societății. Auditorul
statutar, independent, extern, al societății în acord cu prevederile OUG 109/2011 este persoana
juridică RAO AUDIT OFFICE SRL.
În anul 2019, componența consiliului de administrație a fost:
- dl Seicean Valentin – președinte cu mandat definitiv selectat în baza selecției încheiate
cu Raport final al procedurii de selecție realizat de expertul independent cu nr.
250/22.08.2018 precum și adresa Comisiei de selecție cu nr. 12.380/22.08.2018 și ales
Președinte CA prin Decizia cu nr. 1/24.09.2018
- dl Balazs Botond – membru cu mandat definitiv selectat în baza selecției încheiată cu
Raport final al procedurii de selecție realizat de expertul independent cu nr.
250/22.08.2018 precum și adresa Comisiei de selecție cu nr. 12.380/22.08.2018
- d-na Focșăneanu Mariana – membru cu mandat definitiv selectat în baza selecției
încheiată cu Raport final al procedurii de selecție realizat de expertul independent cu
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-

-

nr. 250/22.08.2018 precum și adresa Comisiei de selecție cu nr. 12.380/22.08.2018
dl Popa Adrian – membru cu mandat definitiv selectat în baza selecției încheiată cu
Raport final al procedurii de selecție realizat de expertul independent cu nr.
250/22.08.2018 precum și adresa Comisiei de selecție cu nr. 12.380/22.08.2018
d-na Vulcan Maria – membru cu mandat definitiv selectat în baza selecției încheiată
cu Raport final al procedurii de selecție realizat de expertul independent cu nr.
250/22.08.2018 precum și adresa Comisiei de selecție cu nr. 12.380/22.08.2018

Situația activelor imobilizate (la 31.12.2019)
S.C. Meditur S.A. Mediaș dispune de:
 Terenuri
 Construcții
 Mașini și instalații control
 Mobilier
 Mijloace de transport
 Imobilizări corporale în curs

40.663 lei
1.560.636 lei
237.332 lei
94.309 lei
174.261 lei
228.368 lei

Situația activelor circulante
 Situația principalelor cheltuieli, conform BVC pentru anul 2019, a fost cea din tabelul
de mai jos (lei):
Denumire
Materii prime
Materiale consumabile
Din care : Combustibili
Energie si apă
Servicii executate de terți
Total :

Aprobat 2019

Realizat 2019

-1.460.000
1.240.000
400.000

-1.494.101
1.269.428
359.067

480.000

481.720

3.580.000

3.604.316

Situația inventarierii:
Cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991, a O.M.F. nr. 2861/2009
privind organizarea și efectuarea inventarului patrimoniului în cadrul S.C. Meditur S.A. în 2019
s-a desfășurat organizarea și efectuarea activității de inventariere.
În baza Deciziei cu nr. 3295/12.11.2019, emisă de directorului general, s-a efectuat
inventarierea patrimoniului.
Bunurile inventariate în baza acestei decizii au fost: terenuri, mijloace fixe, materiale,
obiecte de inventar, mărfuri, bancă, casa, garanții gestionari, imprimate cu regim special,
creanțe și datorii, conturile din balanță.
Pe parcursul anului 2019, s-a efectuat inspecția casei în lei și în devize fără a se constata
diferențe în plus sau în minus.




Situația creanțelor:
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La data de 31.12.2019, volumul creanțelor înregistrate de societate a fost de 632.946 lei,
din care:

clienți:
357.951 lei, din care:

client incerți (insolvență sau faliment): 13.423 lei
clienți facturi de întocmit: 169.000 lei
altele: 105.995 lei
(concedii medicale, impozit profit, valori compensație etc.)
Situația financiar - contabilă
La data de 31.12.2019, societatea a înregistrat un volum total al datoriilor în sumă de
1186.142 lei, din care datorii curente în valoare de 828.687 lei (sumă ce trebuie achitată într-o
perioadă de până la 1 an) și credite bancare în valoare de 102.038 lei (sumă ce trebuie achitată
într-o perioadă mai mare de 1 an).
În anul 2019, S.C. Meditur S.A. a realizat venituri totale în sumă de 8.360 mii lei și a
înregistrat cheltuieli totale în sumă de 7.891 mii lei, rezultând un profit de 469 mii lei. Impozitul
pe profit va fi calculat doar la încheierea situației financiare anuale, la finele lunii aprilie 2020,
după auditarea situațiilor financiare de către auditorul statutar extern.
Referitor la o analiză a evoluției cheltuielilor, constatăm o creștere a acestora prin
activitatea desfășurată în anul 2019 când valoarea realizată a cheltuielilor societății a fost de
7.891 mii lei comparativ cu cea a anului 2018 când s-a înregistrat valoarea de 7.696 mii lei. Din
punct de vedere al actului managerial, această creștere a cheltuielilor trebuie însă corelată cu
creșterea veniturilor încasate în anul 2019, astfel că la o analiză anuală comparată între anul
2019 și anul 2018 dacă cheltuielile au crescut cu 2,53%, veniturile cresc cu 12,85%, putânduse astfel concluziona că profitabilitatea societății este pe un trend corect, ascendent.

Investiții efectuate în 2019
În anul 2019, S.C. Meditur S.A. a pus în practică Programul de Investiții aprobat inițial
prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 93/16.04.2019, astfel:

Nr.
Crt.

1.

2.

3.

4.
5.

Denumire
Dezafectare și înlocuire stâlpi
susținere rețea electrică de contact,
din beton centrifugat SF8/11
Modificare configurație rețea
electrică de contact troleibuze, Sos.
Sibiului: sens giratoriu – zona izvor
Modificare configurație rețea
electrică de contact, troleibuze,
zona hipermarket Kaufland
Proiect modificare configurație
rețea electrică de contact troleibuze,
Sos. Sibiului: sens giratoriu – zona
izvor
Mijloace auto de transport persoane

Aprobat HCL

Realizat

Gradul fizic de
realizare a
investitiei la
31.12.2019

37.000 lei

20.781 lei

50%

78.000 lei

76546.982 lei

100%

12.500 lei

Anulată din motive
externe Meditur SA

--

2.500 lei

2.499 lei

100%

180.000 lei

150.535 lei

100%
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6.

7.

Echipamente de compensare a
energiei reactive – Sistem de
monitorizare a consumului de
energie și vizualizare a curbelor de
sarcina în stația de redresare de pe
str. Mihail Kogălniceanu
Înlocuire echipamente de comutație
primară și echipamente secundare
de comandă, protecție din stația de
redresare de pe str. Mihail
Kogălniceanu

10.000 lei

10.000 lei

100%

30.000 lei

29.538 lei

100%

Din cifrele prezentate mai sus rezultă un grad de îndeplinire de 100% al majorității
obiectivelor aprobate. Obiectivul de la punctul unu este realizat doar în proporție de 50%
datorită lucrărilor ce țin de terți înainte de etapa finală a proiectului, dezafectare.
La obiectivul de la punctul 3, din condiții externe operatorului de transport public se
modifică proiectul, în sensul relocării poziției stației Kaufland unde urma să aibă loc proiectul
de modificare a configurației rețelei de contact.
Securitatea și sănătatea în muncă
Și în anul 2019 s-a continuat activitatea de îmbunătățire a condițiilor de muncă și
sporirea gradului de securitate și sănătate, prin următoarele măsuri:
- Creșterea confortului specific locului de muncă corespunzător prin:
- Igienizarea corespunzătoare a spațiilor din birourilor societății
- Igienizarea corespunzătoare a atelierelor de întreținere
- Igienizarea corespunzătoare a toaletelor de serviciu
- Asigurarea de produse igienice de calitate superioară
- Achiziționarea pe cheltuiala societății a echipamentelor de lucru și a echipamentului de
protecție individuală necesare angajaților din atelierele de întreținere și reparații
mecanice respectiv electrice
- Aprovizionarea și distribuirea de apă minerală gazoasă pe timp de vară pentru întreg
personalul societății, inclusiv personalul de bord - șoferi de troleibuze, autobuze precum
și pentru controlori
- Asigurarea permanentă de apă plată prin filtre legate la circuitul de apă și disponibil
pentru întreg personalul societății
- Acordarea de antidot – lapte – pentru angajații care lucrează uzual cu substanțe chimice
în cadrul societății
- Realizarea măsurătorilor rezistenței de dispersie a prizelor de pământ atât din incinta
societății cât și de pe rețeaua de contact situată în aliniamentul stradal unde efectuăm
transport public cu troleibuze
- Realizarea măsurătorilor rezistenței de dispersie a prizelor de pământ la cele 19
automate de eliberare titluri de călătorie și reîncărcare carduri electronice de transport
- Realizarea măsurătorilor de izolație la mijloacele de transport electric precum și
verificarea echipamentului de protecție la electricieni
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-

-

Întreținerea sistemului integrat al calității în activitatea societății, sistem care presupune
îmbinarea funcțională a trei standarde, respectiv ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și
ISO 18001:2008
Măsuri de întreținere funcționalitate plăcuțe luminoase interioare cu indicații de EXIT
pentru pericol accidental de incendiu în spațiile de lucru ale societății.
Măsuri de întreținere a stingătoarelor pentru asigurarea pericolului accidental de
incendiu spațiile de lucru ale societății.

Modificări survenite în societate
În anul 2019 nu au intervenit modificări în structura acționariatului și nu au existat situații
de conflict de interese de nici un fel. S-au respectat sarcinile prevăzute la art.10 din Legea
Contabilității 82/1991, republicată, privind organizarea și evidența corectă și la zi a
contabilității, precum și prevederile Codului Fiscal.
Operațiunile economico-financiare privind exercițiul expirat au fost consemnate în
documentele legale și în contabilitate, așa cum rezultă din balanța sintetică la 31.12.2019.
Toate posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate și concordă cu situația
reală a elementelor patrimoniale. S-au respectat principiile contabilității, regulile și modelele
prevăzute în regulamentele în vigoare.
Au intervenit modificări față de activitatea anului 2018 prin încheierea unui nou contract de
delegare prin concesiune a gestiunii transportului public din municipiul Mediaș. Acest nou
contract a adus modificări în ceea ce privește drepturile și obligațiile părților, modul de calcul
al redevenței, raportarea și indicatorii de calitate ai serviciului, etc. Un element major al acestui
contract îl reprezintă corelarea acestuia cu Reg. Eur. 1370/2009 aplicabil la întreg nivelul
Uniunii Europene, precum și avizul Consiliului Concurenței eliberat pentru contractul aplicabil
între S.C. Meditur S.A. și Municipiul Mediaș.
În ceea ce privește utilitățile pe care le achiziționează S.C. Meditur S.A., respectiv
combustibil, energie electrică și gaze naturale, în acest an, municipalitatea a abordat o nouă
strategie de achiziție, prin desfășurarea unei achiziții centralizate la nivel de municipiu, sub
forma unei asocieri aprobate prin HCL nr. 204/24.06.2019. În urma desfășurării procedurilor
de achiziție în noua formă, aproximăm o scădere anuală a cheltuielilor, calculată la costurile de
piață din anul 2019 în sumă de 38.000 lei.
CONCLUZII
Subsemnatul Popa Ovidiu, în calitate de director general al S.C. MEDITUR S.A., am fost
numit definitiv în urma concursului desfășurat ale cărui rezultate au fost aprobate prin Decizia
Consiliului de Administrație, nr. 1/23.08.2018, pentru un mandat integral de 4 ani (01.09.2018
– 31.08.2022) am desfășurat activitatea în conformitate cu Statutul Societății, aprobat de către
Consiliul Local Mediaș și cu celelalte documente cu caracter normativ intern și cu legislația în
vigoare.
În anul 2019, activitatea de transport public local de persoane pe care S.C. Meditur S.A. a
efectuat-o în municipiul Mediaș și în satul aparținător Ighișul Nou, s-a derulat conform
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condițiilor contractuale cu respectarea Indicatorilor de Performanță constituiți în Anexă la
Contract.
În anul 2019 nu a existat o propunere de modificare la contractul de delegare prin care se
asigură programul de transport propus de operatorul S.C. Meditur S.A., deși o astfel de
propunere se află în lucru. De asemenea, la propunerea operatorului, municipiul Mediaș a
aprobat prin hotărâri de consiliu local, conform legii, acordarea de gratuitate totală de 100%
pentru elevii municipiului Mediaș precum și reglementarea altor tipuri de activități pe care
operatorul le poate presta.
Realizarea programelor de circulație a fost efectuată în condiții relativ bune, ținând cont și
de parcul auto disponibil, atât din punct de vedere al confortului oferit călătorilor, cât și prin
respectarea frecvenței de trecere prin stațiile de călători. Abaterile existente au fost minore și sau datorat condițiilor externe operatorului: aglomerație trafic, întreruperi de curent sau alte
motive externe activității operatorului. Cu toate acestea, apreciem că aceste neconformități din
activitatea operatorului au fost gestionate în mod corespunzător, existând doar 12 petiții,
sugestii sau recomandări, în condițiile în care numărul total de călătorii din anul 2019 a fost de
4.992.299. Dintre acestea 6 au avut legătură cu aspectele sesizate de călători asupra
conducătorilor auto, de asemenea au existat un număr de 4 petiții privind neconformități în
funcționarea automatelor de bilete iar altele 2 au avut un alt obiect. Toate petițiile au fost
soluționate conform procedurilor interne, iar corecțiile precum și măsurile de prevenție adoptate
au fost comunicate persoanelor, în acord cu prevederile legale și cu normele interne. În cursul
anului 2019 nu au existat acțiuni în instanță care să sesizeze rezolvarea petițiilor depuse.
La fel ca în anii trecuți, și în 2019 condițiile de igienă din mijloacele de transport au fost
efectuate cu angajați interni. Mijloacele de transport au fost curățate interior și exterior,
igienizate înainte de intrarea în traseu. Menționăm că societatea deține pompe de curățat sub
presiune precum și faptul că asigură în procesul de igienizare apă caldă și rece împreună cu
substanțe igienizante de bună calitate și ecologice.
În activitatea financiară a anului 2019 nu am înregistrat întârzieri în nicio lună la plata
obligațiilor către bugetul de stat, de asemenea nu s-au înregistrat întârzieri în plata salariilor
de bază ale tuturor angajaților societății. În ceea ce privește plata sumelor identificate în urma
Controalelor Curții de Conturi către bugetul local, acestea au fost efectuate conform
condițiilor agreate între primăria municipiului Mediaș și conducerea S.C. Meditur S.A.,
menționăm că la finalul anului 2019 nu mai sunt sume de plată datorate.
În anul 2019 utilizarea transportului electric cu troleibuze în scopul diminuării nivelului
de poluare chimică și fonică a fost un obiectiv permanent ținut sub observație și urmărit de
conducerea societății. Mijloacele electrice de transport au fost programate cu prioritate pentru
asigurarea liniilor de transport pe traseele dotate cu rețea electrică, iar obiectivele de investiții
au fost efectuate pentru a putea presta serviciul de transport cu mijloace electrice pe o arie cât
mai extinsă.
Colaborarea cu compartimentele de specialitate din cadrul primăriei Mediaș și cu
consultanți externi pentru implementarea proiectului de dezvoltare a transportului electric,
nepoluant în municipiul Mediaș cu finanțare din fonduri europene nerambursabile a continuat
și în cursul anului 2019, la acest moment fiind semnat contractul de finanțare, aflându-ne
conform graficului de implementare al proiectului la faza de elaborare a documentației pentru
procedurile de achiziții publice.
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Apreciem că în continuare, pentru buna desfășurare a activității operatorului se impune
menținerea principalelor direcții de acțiune abordate de conducerea societății și în anii
precedenți, respectiv:
- Asigurarea unui interes crescut față de transportul public de călători a potențialilor noi
clienți, sens în care societatea gândește la ora actuală completarea actualului program
de transport public cu niște noi linii cu caracter expres;
- Dezvoltarea de acțiuni de promovare a respectului față de mediul ambiental al orașului
pe care îl are operatorul de transport prin promovarea pe toate căile a transportului
electric. Astfel, în data de 21.08.2019, S.C. Meditur S.A. a fost gazda întâlnirii TUSMC,
ocazie cu care operatorul a celebrat cei 30 de ani de transport electric public local.
- Acțiuni de stimulare a fidelității față de acest tip de transport a clienților deja existenți
prin creșterea constantă a calității serviciilor prestate precum și prin diversificarea
metodelor de plată ale titlurilor de călătorie, prin acțiuni care stimulează apropierea față
de grupele mici de vârstă ale călătorilor.
- Îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin activități interne în scopul creșterii
nivelului de curățenie din mijloacele de transport, prin monitorizarea respectării orarului
de transport.
- Acțiuni promoționale prin intermediul publicității în toate mediile publicitare care să
promoveze prestarea de servicii prin curse speciale, a serviciilor de tip ITP și a altor
activități care să genereze creșterea veniturilor din activități conexe activității de bază.
Menționăm o creștere cu 149,5% a încasărilor provenite din servicii de tip ITP,
comparate cu cele ale anului 2018 pe această nișă a veniturilor.
- Îmbunătățirea brandingului societății prin acțiuni de promovare în piața media și pe
rețelele de socializare.
Concluzionând, în continuare sunt necesare eforturi susținute pentru dezvoltarea generală a
transportului public din municipiu, în același timp cu aplicarea unei politici de eficientizare a
banilor publici pe care legislația națională și europeană îi implică în asigurarea necesarului de
cheltuieli rezultate din serviciul de interes public al transportului local.
Tendința de dezvoltare a transportului ecologic, împletită cu eficiența financiară trebuie să
genereze un serviciu de calitate care să răspundă așteptărilor cetățenilor.
Aceste deziderate nu pot fi atinse decât în urma unei colaborări fructuoase cu administrația
municipiului Mediaș, prin asigurarea fondurilor necesare pentru investiții. Planurile în
desfășurare ale municipalității pentru dezvoltarea continuă a transportului public medieșean ne
dau încredere într-un viitor poziționat pe un traiect ascendent și corect atât față de mediul
înconjurător cât și față de călător.
Astfel, pentru Mediaș ne propunem un transport civilizat, curat și care să respecte orarul de
transport, mediul, precum și necesitatea de deplasare zilnică, înțelegând importanța mobilității
urbane asigurată de operatorul S.C. Meditur S.A.
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S.C. PIAŢA PRIM-COM S.A.

Societatea Piaţa Prim-Com S.A. Mediaş, cu sediul în Mediaş, str.Virgil Madgearu nr.4,
CUI RO27856405, are ca activitate de bază, înregistrată la Registrul Comerţului cu cod CAEN
– 6832 ,,administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract”. Obiectivul de bază al
societăţii este administrarea bunurilor aparținând domeniului public şi privat al statului, predate
prin Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune, a serviciului de utilitate publică şi de
întreţinere a pieţelor agroalimentare din municipiul Mediaş.
Societatea îşi desfăşoară activitatea conform Contractului de delegare a gestiunii prin
concesiune, a serviciului de utilitate publică şi de întreţinere a pieţelor agroalimentare din
municipiul Mediaş, fiind o societate comercială pe acţiuni, cu un capital social de 310.000 lei.
Capitalul social total subscris şi vărsat se divide într-un număr de 3.100 acţiuni
nominative, în valoare nominală de 100 lei, repartizate între acţionari proporţional cu aportul la
capitalul social, după cum urmează:
- Municipiul Mediaş are un aport la capitalul social în valoare de 306.900 lei şi deţine
un număr de 3.069 de acţiuni nominative, reprezentând 99 % din capitalul social.
- Judeţul Sibiu are un aport la capitalul social în valoare de 3.100 lei şi deţine un număr
de 31 acţiuni nominative, reprezentând 1 % din capitalul social.
Acţiunile sunt dematerializate şi evidența lor este ţinută în Registrul Acţiunilor, la sediul
societăţii.
Acțiunile emise sunt numai nominative și indivizibile, ele acordă posesorilor drepturi
egale.
Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie, format din 3 membri:
- Vulcan Maria, aleasă și Președinta Consiliului de Administrație al S.C. Piața PrimCom SA Mediaș
- Istrate Teodor - membru
- Lazăr Carmen-Felicia -membru
În decursul anului 2019 au avut loc modificări în cadrul structurii organigramei și a
activității societății, astfel :
Prin HCL nr. 251/2019 s-a aprobat preluarea din concesiunea societății noastre, a
bunurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș, bunuri atribuite în cadrul
prestării activității de amenajare și întreținere a bazei de odihnă și agrement „Hanul Căprioarei“
din str. Greweln nr. 1. Astfel, începând cu data de 01.11.2019 a încetat această activitate, ca
urmare modificându-se și structura organigramei, societatea rămânând in continuare cu
activitatea de servicii a pieței agroalimentare și cu un număr de 16 angajați la finele anului.
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În cadrul activității de servicii a pieței agroalimentare, încă din luna ianuarie 2019 s-au
efectuat repartițiile meselor şi spațiilor, încercând în limita posibilităților existente, cu
respectarea legilor în vigoare, să asigurăm în urma solicitărilor adresate de către comercianți,
spatii unde aceștia să-şi desfășoare activitatea într-un cadru adecvat, cu un climat de bună
colaborare în raportul comerciant-client şi comerciant-comerciant.
Aşadar, toate spaţiile comerciale (spaţii închise, magazii şi mese) din cadrul pieței
Mediaş sunt oferite spre închiriere comercianţilor, în baza unei licitaţii publice, care are loc în
fiecare an în cursul lunii ianuarie, după publicarea în mass media a evenimentului.
În urma atribuirii, s-au reactualizat contractele la mese, atât ale producătorilor cât și ale
societăților comerciale, precum şi contractele anuale aferente terenurilor sau spaţiilor închiriate.
Prin urmare, în decursul anului 2019 s-au încasat venituri din rezervări mese și închirieri
de mese și spații în valoare de 1355 mii lei.
Referitor la cele două hale mari, aici s-au sectorizat mesele, delimitând societățile
comerciale de producători.
În repartiţiile spaţiilor şi ale meselor din cadrul pieţei Mediaş, indiferent că au fost
atribuite spre închiriere prin licitaţie, sau după principiul primul venit, primul servit, s-a ţinut
cont de conduita anterioară a comercianţilor solicitanţi, atât în ceea ce priveşte modul lor de aşi fi respectat plata chiriilor, cât şi modul de comportare vis-à-vis de ceilalţi comercianţi.
Platoul din fața celor două hale este destinat produselor sezoniere, respectiv 33 de mese
pentru fructe, iar pe platou se comercializează flori la ghiveci.
Pe parcursul sezoanelor am încercat să asigurăm spatii corespunzătoare pentru vânzarea
produselor de sezon (cu o importanţă mai deosebită fiind, porumbul, pepenii, varza, strugurii şi
brazii).
Pentru a elimina riscul desfăşurării unui comerţ lipsit de suport legal, în cadrul pieței sa procedat zilnic la verificarea documentelor şi a mărfurilor expuse spre vânzare, precum şi la
verificarea modului de cântărire a mărfurilor, diminuând considerabil fenomenul numit „furt la
cântar”. Toţi cei care au fost prinşi furând la cântar sau au avut un comportament necivilizat
faţă de cumpărători şi faţă de ceilalţi comercianţi au fost excluşi din perimetrul pieţei
agroalimentare.
Venituri importante pentru societate se realizează cu activitatea din Târg, unde se
încasează în fiecare joi venituri din închirierea terenului pentru comercianți, cat si venituri din
taxa de intrare a populației vizitatoare. În anul 2019 s-au obținut venituri cu această locație în
valoare de 107 mii lei.
Din punctul de vedere al investitiilor, cele mai importante obiective de investiții au fost
realizate în anul 2018, cu activitatea de amenajare și întreținere a bazei de odihnă și agrement
„Hanul Căprioarei“ din str. Greweln nr.1, iar în anul 2019 a fost încheiat cu fonduri din bugetul
local proiectul pentru amenajarea șurii de la această locație, proiect rămas neîncheiat din anul
2018.
Referitor la îndeplinirea strategiei de dezvoltare și modernizare a societății noastre, care
se bazează din punct de vedere financiar pe sistemul de autofinanțare, fără a mai primi sprijin
financiar de la bugetul local, este nevoie de noi oportunități financiare și comerciale, care să
asigure societății noastre o stabilitate financiară solidă pe o piață liberă și deschisă concurenței.
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În baza contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate
publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, societatea deține în
folosință și exploatează în bune condiții bunuri proprietate publică a municipiului Mediaș.
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CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAȘ

Clubul Sportiv Municipal Mediaș - CSMM, înființat prin Hotărârea Consiliului Local
Mediaș nr. 95/17.03.2017, este un club polisportiv, cu personalitate juridică și își desfășoară
activitatea sub autoritatea administrației publice locale, care controlează gestionarea
clubului.
Structura sportivă, cu certificatul de identitate sportivă nr. SB/A1/00022/2017, s-a
organizat pe următoarele secții de sport: baschet, tenis de masă, fotbal, șah, automobilism
sportiv, atletism, tenis de câmp, handbal.
De la înființarea sa din anul 2017 și până la 31 decembrie 2019, CSMM a obținut
afilierea definitiv la federațiile sportive la 6 ramuri sportive: baschet, tenis de masă, fotbal,
șah, automobilism sportiv, atletism, și a preluat administrarea bazei sportive a municipiului
Mediaș.
Baza materială a Clubului Sportiv Municipal Mediaș este administrată ca și bun aflat
în patrimoniul public. Clubul sportiv administrează bazele sportive aflate în patrimoniul
Municipiului Mediaș: Sala de Sport str. Lotru nr. 3, Sala sport Școala gimnazială nr. 5.
Bazele și instalațiile sportive sunt considerate patrimoniu sportiv și nu își pot schimba
destinația sportivă fără aprobarea consiliului local și a Ministerului Tineretului și Sportului,
conform Legii nr. 69/2000 a educației fizice si sportului, cu modificările si completările
ulterioare.
Întreținerea, modernizarea și dezvoltarea bazelor sportive, a constituit un obiectiv
important în strategia clubului pe anul 2019.
Sigla și culorile Clubului Sportiv Municipal Mediaș
Culori: albastru și alb.

Obiectivele Clubului
1. Dezvoltarea continuă a activității sportive prin:
a) desfășurarea unei susținute activități de popularizare a sportului: inițierea, desfășurarea și
participarea la programe, acțiuni cu mesaj sau caracter sportiv;
b) evidențierea contribuției semnificative şi constante a sportului de performanță la
reprezentarea și sporirea prestigiului municipiului Mediaș și a României pe plan
internațional;
c) promovarea acțiunilor/activităților cuprinse în sfera de activitate, mai ales în rândul
tinerilor pentru încurajarea practicării activităților fizice şi sportive în mod continuu,
formarea deprinderilor necesare pentru a putea fi promovați si selectați pentru sportul de
performanță, mărind astfel baza de selecție a tinerelor talente pentru viitor.
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2. Dezvoltarea sportului de performanță prin:
a) asigurarea funcționării în cele mai bune condiții a activității de performanță: inițierea,
desfășurarea și participarea la programe, acțiuni, competiții interne și internaționale;
b) depistarea, selecționarea și pregătirea tinerilor cu însușiri fizice și aptitudini pentru
obținerea de înalte performanțe în sport, asigurarea participării acestora la o viață sportivă
organizată;
c) promovarea baschetului, a tenisului de masă, a șahului, a fotbalului, automobilismului
sportiv, și a altor discipline, în vederea înființării de noi secții sportive;
d) susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor;
e) promovarea cu prioritate a ramurilor/ disciplinelor și a probelor sportive, asigurarea
condițiilor organizatorice și financiare pentru dezvoltarea jocurilor sportive, cu mare priza
la populație și care au impact pozitiv în comunitate;
f) asigurarea aplicării ferme a regulilor de organizare și desfășurare a pregătirii sportive,
conștientizarea spiritului de responsabilitate și respectarea normelor vieții sportive la toți
sportivii de performanță;
g) luarea de măsuri pentru prezentarea în cele mai bune condiții la competiții a echipelor sau
sportivilor din secțiile clubului;
h) respectarea prevederilor specifice din normele și regulamentele federațiilor și a ligilor
profesioniste naționale și internaționale;
i) cultivarea spiritului de competiție și fair-play în rândul tinerilor practicanți ai sportului de
performanță, a suporterilor și nu numai, precum și a respectului pentru valorile perene ale
sportului românesc;
j) promovarea combaterii dopajului, discriminării și violenței la modul general în
conformitate cu legislația în vigoare cu ocazia competițiilor și, în mod special, la
evenimentele și competițiile organizate sub tutela Clubului Sportiv Municipal Mediaș;
k) asigurarea realizării veniturilor clubului și utilizarea rațională a acestora, în conformitate
cu obiectivele clubului și cu respectarea prevederilor legale;
l) inițierea unor activități pentru atragerea unor potențiali sponsori, agenți economici
persoane juridice, persoane fizice, din țară și străinătate;
m) promovarea și organizarea de schimburi sportive, cu caracter documentar- științific, între
structuri similare, instituții neguvernamentale, asociații profesionale;
n) sprijinirea activităților de studii și cercetări referitoare la activitatea sportivă;
o) acordarea de burse, premii și prime;
p) producerea, editarea și difuzarea de cărți și reviste, materiale audio-video și alte asemenea
activități legate de activitatea sportivă;
3. Preocuparea pentru întreținerea, folosirea și dezvoltarea bazei materiale a activității
sportive:
a) întreținerea și amenajarea permanentă a bazelor sportive aflate în
patrimoniul/administrare;
b) întreținerea și utilizarea în mod rațional a materialelor și a echipamentelor sportive;
3. Structura Clubului Sportiv Municipal Mediaș
- Director: 1 director executiv
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Serviciul Financiar-Contabil, Resurse-Umane: 2 inspectori de specialitate
Compartiment Juridic, Achiziții publice: 1 inspector de specialitate
Compartiment Administrare baze sportive: 1 administrator, 1 magaziner, 2
muncitori calificați
Compartiment Sport – organizare competiții: 1 Referent

3. Activitatea Serviciului Financiar-Contabil, Resurse-Umane
3.1. Activitatea financiar-contabilă.
Serviciul Financiar-Contabil, Resurse-Umane urmărește realizarea eficientă a
atribuțiilor referitoare la calitatea de ordonator terțiar de credite a Clubului Sportiv
Municipal Mediaș, pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Regulamentul de organizare
și funcționare, în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, Legea nr.
500/2002 privind finanțele publice, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea instituțiilor publice, precum şi alte
reglementări contabile.
Pentru asigurarea resurselor financiare şi materiale necesare bunei funcționări a
instituției şi gospodărirea judicioasă a bunurilor materiale din dotare şi creșterea eficienței
utilizării acestora, s-au întreprins următoarele activități:
s-a asigurat elaborarea, fundamentarea şi execuția bugetului propriu al instituției
pentru 2019;
s-au asigurat deschiderile de credite pe capitole și titluri de cheltuieli, necesare pentru
asigurarea disponibilului în Trezorerie în vederea efectuării plăților;
a fost asigurată înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea tuturor
documentelor contabile,
s-au urmărit plățile, și încasările astfel încât să se încadreze în bugetul de venituri și
cheltuieli aprobat; (91 furnizori cu 474 facturi, 22 clienți cu 92 facturi, 197 chitanțe de
încasare a taxelor reprezentând venituri proprii din abonamente tenis de masă);
s-au efectuat și s-au operat rectificările bugetare în bugetul de venituri și cheltuieli,
în conformitate cu prevederile legale, astfel încât să se asigure desfășurarea activității
instituției în bune condiții;
s-a organizat inventarierea anuală a bunurilor materiale şi a tuturor operațiunilor de
decontare cu debitorii şi creditorii care figurează în evidența contabilă, a numerarului aflat
în casa de bani, a bunurilor materiale aflate în evidență; au fost făcute propuneri pentru
casarea bunurilor uzate şi care sunt inutilizabile, astfel au fost casate obiecte de inventar,
(inclusiv echipament sportiv),
au fost identificate bunurile aflate în administrarea instituției pe beneficiari și au fost
efectuate înregistrările în programul de contabilitate în conturi extrabilanțiere pentru o
evidență clară a acestora;
s-au întocmit lunar balanțele de verificare analitice și anexele de plăți și încasări, iar
trimestrial și anual bilanțul, fluxurile de trezorerie, anexele de plăți și încasări, contul de
rezultat patrimonial, situația privind activele fixe amortizabile și neamortizabile împreună
cu balanța de verificare analitică, pe baza datelor înregistrate în evidența contabilă, precum
şi toate situațiile statistice cu date financiar-contabile, anexe la bilanțul contabil, prevăzute
de legea contabilității şi de normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor
Publice;
s-a informat ordonatorul principal de credite cu privire la execuţia bugetelor de
venituri şi cheltuieli, rezultatul execuției bugetare, patrimoniul aflat în administrare,
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rezultatul patrimonial.
în vederea asigurării respectării prevederilor legale privind exercitarea controlului
financiar preventiv propriu, raportarea situaţiilor financiare şi operaţiunile de casă ale
instituţiilor publice, au fost realizate următoarele activităţi:
a fost ţinută evidenţa angajamentelor bugetare şi legale din care derivă direct sau
indirect obligaţii de plată;
a fost verificată integritatea, evidenţa şi folosirea legală a tuturor documentelor de
strictă justificare;
au fost acordate un număr de 1586 vize de control financiar preventiv; nu s-a
înregistrat operaţiune cu refuz de viză.
pentru plata furnizorilor Clubului Sportiv Municipal Mediaș au fost întocmite 2155
ordine de plată.
Execuția bugetară
Venituri bugetare. Veniturile totale realizate în anul 2019 în total de 2.245,67 mii lei
sunt formate din venituri proprii, subvenții de la bugetul local, și finanțare de la consiliul
județean pentru finanțarea proiectului sportiv ”Drumul spre performanță”.
Venituri proprii încasate în anul 2019 în valoare de 31,67 mii lei, reprezintă un grad de
realizare de 62,72% și se compun din: venituri din chirii și taxe de abonament sportiv.
Venituri din subvenții de la bugetul local în valoare de 2.214,00 mii lei, reprezintă un
grad de realizare de 100%.
Cheltuieli bugetare. Pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri
și cheltuieli, Clubul Sportiv Municipal Mediaș a întocmit şi a transmis ordonatorului
principal de credite situațiile financiare trimestriale şi anuale aferente anului 2019,
respectând prevederile legale în vigoare.
Prevederi cheltuieli bugetare 2.285,00 mii lei, iar execuția bugetară 2.248,05 mii lei procentul de realizare a bugetului de cheltuieli pe Secțiunea de Funcționare și Dezvoltare
este de 98,38%.
Creditele bugetare deschise la titlul 10 „Cheltuieli de personal” au fost
utilizate pentru achitarea integrală a drepturilor salariale, precum şi pentru achitarea
obligațiilor aferente acestor drepturi la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat.
La titlul 20 „Cheltuieli materiale şi servicii” au fost asigurate stocurile de materiale
strict necesare desfășurării activității (rechizite, utilități, materiale de curățenie, echipament,
bunuri și servicii pentru activitatea sportivă și pentru întreținerea bazei sportive, etc.).
La secțiunea de dezvoltare s-a asigurat achiziția a două licențe office pentru
calculatoarele din dotare, în valoare de 2,37 mii lei.
3.2. Activitatea de resurse umane
Lunar s-au calculat și s-au întocmit statele de plata privind salariile angajaților și pentru
plata activității sportive.
Lunar, a fost elaborată şi transmisă monitorizarea cheltuielilor de personal către
Direcția Economică din cadrul Primăriei Mediaș; Declarația 112, anual Declarația L 153,
precum și alte situații statistice privitoare la cheltuielile de personal.
Lunar s-au întocmit ordinele de plată pentru plata salariilor, obligațiilor la bugetul de
stat și bugetul de asigurări sociale, reținerilor datorate terților;
S-a ținut evidența proprie pentru salariile angajaților datorate terților: garanțiile
materiale, s-au întocmit contracte de garanții materiale pentru 1 persoană la Raiffeisen Bank;
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În decursul anului 2019, s-au înregistrat următoarele fluctuații de personal în cadrul
Clubului Sportiv Municipal Mediaș: au fost organizate conform legislației în vigoare 4
concursuri de angajare pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual; transferul
în interesul serviciului 1 persoană și au fost întocmite actele de lichidare pentru 3 persoane.
S-au întocmit documentele necesare și s-a operat în REVISAL în termenele impuse de lege.
S-a ținut evidența concediilor de odihnă, care s-au acordat salariaților.
În baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor şi demnităților
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea,
organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Integritate, s-a înregistrat şi transmis la
Agenția Națională de Integritate 1 declarații de avere şi 1 declarații de interese.
3.3. Sistemul de Control intern managerial
Pentru aplicarea prevederilor Ordinului Nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, în vederea
monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării
sistemului de control intern managerial, conducătorul Clubului Sportiv Municipal Mediaș a
constituit, prin act de decizie internă, o structură cu atribuții în acest sens, denumită Comisia
de monitorizare.
În vederea consolidării unui sistem de control intern managerial, Comisia de
monitorizare a elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial,
denumit Program de dezvoltare, care se actualizează anual. Programul de dezvoltare
cuprinde obiectivele instituției în domeniul controlului intern managerial, în funcţie de
stadiul implementării şi dezvoltării acestuia, iar pentru fiecare standard de control intern
managerial s-au stabilit activităţi, responsabili şi termene, precum şi alte elemente relevante
în implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial. În Programul de
dezvoltare s-au evidenţiat inclusiv acţiunile de perfecţionare profesională în domeniul
sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât
şi pentru cele cu funcţii de execuţie, prin cursuri organizate în conformitate cu reglementările
legislative în domeniu.
Gradul de conformitate al sistemului de control intern managerial cu standardele de
control intern managerial, la 31 decembrie 2019 se prezintă astfel: 9 standarde
implementate, 6 standarde implementare partial, 1 standard neaplicabil.
4. Structura Sportivă
Clubul Sportiv Municipal Mediaș are în structura sa un număr total 6 secții sportive
pentru care s-au obținut afilieri definitive la federațiile sportive. La 31.12.2019 figurează un
număr de 116 sportivi legitimați, pregătiți de 7 antrenori/instructori, pe ramuri sportive și un
kinetoterapeut.
Secția Baschet: 14 sportivi legitimați și 2 antrenori, 1 kinetoterapeut
Secția Tenis de masă: 20 copii legitimați și 2 antrenori
Secția Fotbal: 40 juniori legitimați și 2 antrenori
Secția Șah: 39 juniori legitimați și 1 instructor
Secția Automobilism sportiv: 2 sportivi legitimați/piloți
Atletism: 1 sportiv
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Baza sportivă. Locațiile de desfășurare ale antrenamentelor precum si ale competițiilor sunt:
- Sala Sporturilor, situată în Mediaș, str. Lotru nr.3,
- Sala Sport Șc. Gimnaziala nr.5, situata în Mediaș, str. 1 Decembrie nr.26,
- Sala de tenis de masa, situata în Mediaș, str. Gravorilor nr.6,
- Sala Bibliotecii Municipale ”Șt. L. Roth” Mediaș, situata în Piața Regele Ferdinand I,
nr.1.
Secția de Baschet
A luat naștere odată cu înființarea clubului, respectiv în anul 2017.
Echipa de baschet este formată din 14 sportivi
legitimați, din care 4 voluntari. Aceștia sunt pregătiți
de către antrenorii Mihai Popa și Dan Popa.
Antrenamentele se desfășoară zilnic de 2 ori pe
zi, în cadrul Sălii Sporturilor. Competițiile oficiale
desfășurate acasă se dispută în locația mai sus
amintită, iar competițiile din deplasare se desfășoară
conform programului competițional național.
Echipa de Baschet CSM Mediaș a evoluat în Liga
Național[ de baschet Masculin în sezonul
competițional 2018-2019 și a obținut locul 12 din 26
echipe.
În Cupa României 2019, sportivii au repurtat o victorie în fața unei formații din prima
grupă valorică, Dinamo Știința București. La acest campionat, echipa CSM Mediaș a obținut
rezultate notabile.
În anul 2019 clubul nostru și-a arătat din nou dorința de a progresa, iar acest lucru a
fost vizibil în partea a doua a anului.
În Liga Națională de Baschet Masculin prima parte a sezonului 2019/2020 s-a încheiat
cu un bilanț de 11 victorii cu: CSM 2007 Focșani, CSM Sighetu Marmației, CSM Miercurea
Ciuc, CSM Tg. Jiu, ABC Athletic Constanța, CSM Galați, și 3 înfrângeri: CSO Voluntari
tur/retur și CSM Focșani retur.
În acest sezon competițional, anul calendaristic 2019 s-a încheiat cu locul secund.
Urmează faza II a Grupei galbene care se va disputa în anul calendaristic 2020.
Cupa Mediașului 2019 a fost obținută de echipa CSM Mediaș.

Rezultate din statistica oficială prezentată de Federația Română de Baschet ale
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sportivilor Clubului Sportiv Municipal Mediaș:
Titus Nicoară - cel mai eficient sportiv din Liga Națională, cel mai bun recuperator, cel mai
bun marcator, cel mai mare procentaj la aruncări de 3 puncte;
Octavian Popa-Calotă – cea mai mare medie la pase decisive;
Nikola Siladji – medie semnificativă la recuperări;
Andrei Iliescu – cel mai bun baschetbalist la intercepții și al treilea loc la aruncările de 3
puncte;
Daniel Banciu și Radu Vrîncian – se evidențiază cu un procentaj promițător la aruncări 2
puncte;
Jonathan Barnes – al treilea ca medie la recuperări;
Quincy Harding – deține al treilea loc la aruncări 3 puncte;
Jacob Gibson – procentaj cu 100% la aruncări libere și primul marcator la 2 puncte;
Stefan Nikolic – cel mai bun la intercepții și printre cei mai buni la aruncări libere;
Andrei Albu, Theodor Dăbău, Rareș Hancăș și Răzvan Gabor sunt cei patru juniori ai
clubului, voluntarii a căror valoare şi potențial vor crește sub îndrumarea antrenorilor și care
împreună cu seniorii luptă să urce numele CSM Mediaș pe poziții cât mai importante în
clasament.
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Secția de Fotbal a fost înființată în anul 2017.
Clubul Sportiv Municipal Mediaș pune un accent deosebit
pe selectarea, dezvoltarea și promovarea tinerelor talente în
domeniul fotbalului. Cu acest scop, au fost înființate două
echipe de fotbal U9 și o echipă de fotbal U13. Sportivii sunt
antrenați de Adrian Precup și Nicolae Sămărtinean.
Scopul principal al CSM Mediaș îl reprezintă inițierea,
formarea, dezvoltarea și pregătirea tinerilor jucători de fotbal
pentru performanță la cel mai înalt nivel. Totodată, prin
evenimentele și acțiunile organizate de club, urmărim promovarea sportului ca un mod de
viață sănătos, în special în rândul tinerilor.
Echipele de fotbal au participat în sezonul competițional 2018-2019 la Campionatul
Județean de juniori Sibiu cu cele trei grupe, cu un număr total de 40 sportivi. Rezultate
obținute: locul I pe județ cu grupa U9 CSMM 1 și locul IV pe județ grupa U9 CSMM 2.
Antrenamentele se desfășoară de 2 ori pe săptămână cu toate grupele de juniori în
bazele proprii. Competițiile oficiale se desfășoară atât acasă cât și în deplasare la nivel
județean, conform programului Agenției Județene de Fotbal.
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Secția de Tenis de masă
Înființată la începutul anului 2018, a activat cu 20
sportivi și 2 antrenori înregistrați la FRTM. Sportivii de
tenis de masă sunt pregătiți de instructorii Viorel Sterea
și Daniel Dan.
Din palmaresul echipei de sportivi (formată din:
Mădălina Moga, Mara Moca, Beatrice Hila, Gabriela
Herciu, Andrei Pînzar, Bogdan Poteraș, Cristian Cîndea,
Vlada Caraulnaia, Denisa Baltag) amintim rezultatele
obținute:
Campionatul National Echipe masculin și feminin:
Junior I – Cîmpulung Muscel: locul XII
Junior II - Buzău: locul XI și locul VIII
Junior III - Dumbrăvița: locul III la individual și dublu mixt
Cupa Bistrița: II și locul III pe echipe, locul III și IV la individual;
Top 12 Junior III - Zalău: locul I individual;
Cupa Federației - Zalău: locul I la individual;
Campionatul National Echipe Divizia B feminin Moinești – tur: locul II echipe
Campionatul National Echipe Divizia B masculin Buzău – tur: locul I echipe.
Campionatul Uniunii Europei de Est la tenis de masă între juniori a adunat 225 de
participanți, din şase ţări Republica Moldova, România, Rusia, Republica Belarus, Ucraina
şi Lituania. Șase sportivi din cadrul Secției de tenis de masă, însoțiți de cei doi antrenori, au
participat la competiția internațională în localitatea Bălți din Republica Moldova, unde Mara
Moca a obținut locul I la categoria 2007 și Beatrice Hila locul III la categoria 2006.
Antrenamentele sportivilor se desfășoară de 6 ori pe săptămână, 2 ore dimineața și 2
ore după masa. Sala este special amenajată, în Mediaș, str. Gravorilor.
Competițiile oficiale se desfășoară în această locație, precum și în alte localități din
țară, conform calendarului competițional.

Secția de Șah
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Secția sportivă de Șah a luat naștere la jumătatea anului 2019, având până la finalul
anului, un număr de 54 sportivi legitimați și un instructor calificat.
În scurta perioadă, de la înființare și până în prezent, sub îndrumarea instructorului
Aurel Deliman, sportivii CSM Mediaș au participat la FISCA-Festivalul Internațional de
Șah Cap Aurora, obținând rezultate meritorii.
La Festivalul Hunedorean de Șah organizat la Geoagiu Băi, sportivii au obținut locul
III la grupa de vârstă 14 ani, și locul I la grupa de vârstă
10 ani.
La festivalul internațional de Cultură și Șah
„Mihai Eminescu” ediția 2019, CSMM a obținut
locurile I, II și III.
Competițiile la care au mai participat șahiștii
clubului: „Trofeul Cetății Deva”, „Open Tera-Șah”,
Junior Kings Online.
Antrenamentele se desfășoară în cadrul Bibliotecii
municipale „St. L. Roth” Mediaș, sub îndrumarea și
coordonarea instructorului de specialitate. Competițiile organizare de CSM Mediaș se
desfășoară în cadrul Bibliotecii, și în alte localități din țară, conform calendarului
competițional.

Secția Automobilism sportiv sa înființat în anul 2018.
În ultimii ani, Mediașul a fost
gazda unor evenimente dedicate
automobilismului sportiv, dintre care
amintim etapa a șasea a Campionatului
național de viteză în coastă, Divizia B
– Mediaș 2019.
Ne dorim să susținem în
continuare această competiție, dar și
ridicarea ei la un nivel superior, prin dezvoltarea și promovarea talentelor locale în acest
domeniu.
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În cadrul secției de automobilism avem 2 sportivi/piloți legitimați: Ovidiu Dulăcioiu și
Florin Roșca. Aceștia au participat în cadrul Campionatului Național de Viteză în Coastă
Dunlop 2019.
Un sportiv a participat La
Trofeul Sinaia și a obținut locul 3. Cel
de-al doilea sportiv a participat la
Trofeul Opel Brașov clasându-se pe
locul 5, iar la Cupa Mediașului Total
la grupa A4 s-a clasat pe locul al
doilea.

5. Proiecte accesate cu finanțare nerambursabilă

„Drumul Spre Performanță”
Acțiune Cofinanțată De Consiliul Județean Sibiu
Denumirea proiectului: ,,Drumul spre Performanță”
Scopul: Participarea CSM Mediaș în competițiile naționale si județene.
Prin acest proiect s-a urmărit o reprezentare cât mai bună a municipiului Mediaș în
competițiile sportive, obținerea unor rezultate cât mai bune, oferirea de spectacole de înaltă
clasă spectatorilor și suporterilor medieșeni, promovarea orașului ca fiind un oraș al
sportului.
De asemenea, s-a urmărit valorificarea aptitudinilor individuale ale sportivilor într-un
sistem organizat de selecție și pregătire, competițiile dorind să asigure autodepășirea
continuă, obținerea de victorii și cât mai multe rezultate remarcabile. Totodată, ne-am dorit
ca sportivii din CSM Mediaș să fie adevărate exemple inspiratoare pentru tinerii din
municipiul nostru și să fie principalii promotori al unui stil de viată sănătos, bazat pe
practicarea sportului.
Valoarea finanțării: suma obținută de la autoritatea finanțatoare a fost de 8.000 lei.
Pentru anul 2020, Clubul Sportiv Municipal Mediaș dorește accesarea proiectelor cu
finanțare nerambursabilă pentru următoarele activități sportive: cantonament fotbal,
participare la o competiție internațională de tenis de masă, participarea la un turneu
internațional de șah.
6. Analiza realizării obiectivelor și indicatorilor:
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Analiza datelor privind numărul medaliilor și a locurilor obținute de sportivi în
competiții, evidențiază rezultatele deosebite obținute în sezonul competițional 2018-2019.
La competițiile oficiale se evidențiază plusuri semnificative față de sezonul competițional
trecut.
Contribuția fiecărui antrenor la realizarea obiectivelor de performanță din fiecare
secție.
Antrenorul, reprezintă în concepția CSM Mediaș, veriga principală prin care este
realizată politica clubului. În acest an au fost implicați în activitate 4 antrenori principali și
3 antrenori secunzi pentru cele 6 secții sportive ale clubului.
Modalități de realizare şi eficiență a activității de selecție.
Activitatea de selecție este un proces continuu, se adresează tuturor categoriilor de
pregătire și reprezintă cheia succesului în sportul de performanță. În anul 2019, CSM Mediaș
a pus un accent special pe organizarea şi realizarea unor acțiuni de selecție eficiente, în
vederea reținerii şi legitimării unui număr corespunzător de copii cu disponibilități de
pregătire.
Metodologia organizării şi desfășurării acțiunilor de selecție a vizat în principal
stabilirea obiectivelor pe perioade de vârstă, durată de pregătire şi modalități de popularizare
şi realizare. S-au folosit următoarele modalități de abordare: colaborarea cu unitățile sportive
școlare, apeluri în mass-media locală pentru toate secțiile. O modalitate importantă pentru
promovarea activității secțiilor afiliate ale CSM Mediaș o reprezintă existenta web site –
ului www.csmmedias.ro. și a rețelelor de socializare.
Propuneri de optimizare:
Conjugarea eforturilor structurilor sportive pentru atragerea și mai ales motivarea
sportivilor valoroși. Sportul școlar reprezintă baza sportului de performanță. Beneficiarii
principali al structurilor sportive școlare trebuie sa fie practicanții si bineînțeles secțiile de
juniori, seniori și comunitatea. În acest sens, CSM Mediaș a dezvoltat şi cultivat
posibilitățile de colaborare, sprijinind activitatea sportivă școlară conform reglementărilor
legale în vigoare.
Cooptarea sportivilor valoroși absolvenți de liceu.
Colaborare și parteneriate. În anul 2019 CSM Mediaș, a creat o multitudine de forme
de colaborare şi parteneriate cu organele administrației publice locale și județene, instituții
publice şi agenți economici.
Sprijinul sponsorilor
Sportul de mare performanță reprezintă un domeniu de activitate costisitor şi
dezvoltarea lui necesită multă cunoaștere şi oportunități. Asigurarea bugetului printr-o
subvenționare corespunzătoare este o necesitate pentru realizarea programelor stabilite.

7. Concluzii
În concluzie, datorită modului în care resursele materiale, umane, financiare și
informaționale au fost administrate și gestionate în anul 2019, Clubul Sportiv Municipal
Mediaș se menține în rândul structurilor sportive cu potențial de reprezentare în cursa
națională și internațională.
Anul 2019 constituie un an de referință în viața Clubului Sportiv Municipal Mediaș
datorită performanțelor obținute în timp scurt de la înființarea lui. Mai mult, rezultatele
obținute de sportivii și echipele noastre au poziționat clubul pe o poziție onorantă și la nivel
354

național.
Pentru viitor, Clubul Sportiv Municipal Mediaș își propune menținerea tuturor
activităților în zona de performanță accesată până în prezent.
Ca obiective fundamentale urmărite de Clubul Sportiv Municipal Mediaș pentru anii
următori:
Selecția unui număr mare de sportivi anual pentru fiecare ramură de sport pentru
formarea și perfecționarea grupelor.
Pregătirea și formarea unui număr sporit de grupe de sportivi în funcție de numărul de
antrenori pe ramură de sport, precum și pe categorie de vârstă și clasificare a sportivilor.
Rolul Clubului Sportiv Municipal Mediaș, pe lângă pregătirea sportivilor pentru
performanță, este și de a promova sportul pentru toți în comunitatea locală. Din acest punct
de vedere, este necesar parteneriatul dintre structurile locale, agenții economici și societatea
civilă, pentru atingerea obiectivelor fundamentale:
Garantarea dreptului și accesului oricărei persoane la practicarea liberă a activităților
sportiv-recreative;
Formarea de mentalități favorabile și atitudini pozitive și active la toate nivelurile;
Asigurarea condițiilor necesare: resurse umane, baza materială, servicii mai bune
pentru practicarea activităților fizice sportive – recreative, în cadru organizat sau în mod
independent, într-un mediu curat și sigur;
Trecerea de la o planificare și ofertă centralizată, la realizarea de programe locale
bazate pe tradiții, nevoi și preferințe ale populației.
Considerând că agenții economici și societatea civilă ar trebui să joace un rol
important în modelarea și educarea propriilor salariați și consumatori, inclusiv prin asocierea
la diverse programe sportive, Clubul Sportiv Municipal Mediaș lansează proiecte de
parteneriat cu firme ancorate în modernitate interesate de îmbunătățirea mentalității
publicului, cu privire la adoptarea unui stil de viață activ și sănătos.
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