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Cuvânt înainte

Raportul viceprimarului ca şi raportul primarului este  o obligaţie legală, dar şi  

o datorie morală de a aduce la cunoştinţa medieşenilor activitatea desfăşurată de către  

administraţia publică locală în anul 2007.

Raportul de faţă este un document sintetic ce reliefează modul în care au fost  

cheltuiţi banii publici, în scopul realizării obiectivelor propuse de municipalitate. Acest  

raport se doreşte a fi expresia unei deschideri şi a unei transparenţe totale a activităţii  

pe care o desfăşurăm în interesul comunităţii  noastre locale.

Teodor Neamţu
Viceprimarul Municipiului Mediaş
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CAPITOLUL I.

PREZENTAREA ATRIBUŢIILOR 

VICEPRIMARULUI
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            Activitatea viceprimarului se desfăşoară având la bază atribuţiile stabilite prin 

dispoziţiile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, precum şi a celorlalte 

acte normative în vigoare.

            Conform organigramei Municipiului Mediaş, viceprimarul are în subordine 

următoarele direcţii, ale căror activitate le coordonează:

1. Direcţia Tehnică

1.1.Serviciul Investiţii, Infrastructuri

1.2 Compartimentul de salubritate, întreţinere

2. Serviciul Public de Ecologizare

3. Poliţia Comunitară

4. Administraţia Pieţelor

5. Serviciul Public pentru administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar

Prin Dispoziţia primarului viceprimarul ocupă funcţia de preşedinte al  Comisiei 

de aplicarea Legii 10/2001 republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate 

în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi prin HCL nr. 51/2005 

viceprimarul  este  numit  preşedintele  Comisiei  locale  de finanţare a învăţământului 

preuniversitar de stat. 

În afara activităţilor mai sus prezentate, viceprimarul are următoarele atribuţii:

- preluarea  atribuţiilor  de  drept  ale  primarului  municipiului  Mediaş  pe perioada 

absenţei din localitate;

- audienţe cu cetăţenii municipiului Mediaş;

- participări la seminarii şi colocvii pe linia administraţiei publice locale;
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Întâlniri cetăţeneşti 

            Pe parcursul anului 2007 au fost organizate, la solicitarea cetăţenilor, 38 de 

întâlniri la faţa locului, atât în municipiul Mediaş, cât şi în satul aparţinător Ighişu Nou. 

La  aceste  întâlniri  cetăţeneşti  au  participat  din  partea  municipalităţii  primarul, 

viceprimarul şi directorii care răspund de domeniul de activitate în care se încadrează 

problema semnalată.  Principalele  probleme  pe  marginea  cărora  s-a  discutat  în  cadrul 

acestor  şedinţe  au  fost  legate  de  asfaltare  şi  reparaţii,  canalizare,  îmbunătăţirea 

programului de colectare a deşeurilor menajere. De asemenea, au avut loc întâlniri şi în 

cadrul tuturor liceelor medieşene.

Audienţe

          Anul acesta am susţinut 224 de audienţe, principalele probleme abordate au fost:

• Amenajarea şi întreţinerea căilor de acces ( şosele, trotuare ) 

• Refacerea canalizării pluviale şi menajere 

•  Autorizarea actelor de comerţ 

• Solicitarea materialelor de construcţii pentru repararea imobilelor 

•  Întreţinerea şi amenajarea zonelor verzi 

•  Lucrări amenajare teren 

•  Respectarea ordinii şi liniştii publice 

•  Nelămuriri cu privire la aplicarea Legii nr.18/1991 

•  Probleme legate de creşterea animalelor in mun. Medias 

•  Sesizări , sugestii privind transportul în comun 

•  Solicitări cumpărare locuinţe în baza Legii nr.112/1995
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Activitatea în cadrul Comisiei de aplicarea Legii 10/2001 

Comisia a verificat şi discutat un număr de 392 dosare dintre care a soluţionat un 

număr de  342 dosare şi 50 nu au fost soluţionate până la momentul actual.

- în 65 de cazuri notificările au fost soluţionate prin restituire în natură;

- în 113 de cazuri notificările au fost soluţionate prin restituirea în echivalent;

- nici o notificare nu a fost soluţionată prin compensarea cu alte bunuri sau servicii;

- în  25 de  cazuri  notificările  au  fost  soluţionate  prin  combinarea  măsurilor 

reparatorii, după cum urmează:

-  în  23 de  cazuri  s-au  efectuat  restituiri  în  natură  şi  restituire  în 

echivalent;

- un caz a fost soluţionat prin compensare şi restituire în echivalent;

                 - un caz a fost soluţionat prin compensare şi restituire în  natură

       - 136  notificări au fost respinse având în vedere că revendicatorii nu şi-au dovedit 

fie dreptul de proprietate, fie calitatea de persoană îndreptăţită, sau notificările acestora 

nu au căzut sub incidenţa Legii 10/2001.

-     3 notificări au fost direcţionate

Activitatea în cadrul Comisiei locale de finanţare a învăţământului preuniversitar 

de stat

            În municipiul Mediaş  există 22 unităţi de învăţământ preuniversitar a 

căror funcţionare este subvenţionată de Consiliul Local Mediaş fiind structurate astfel:

- 5 licee 

- 10 şcoli generale

- 7 grădiniţe

            Numărul elevilor înscrişi la unităţile  de învăţământ  din municipiul Mediaş 

în anul şcolar 2006/2007 a fost  de 10.370 şi este repartizat astfel:  

Unitatea de învăţământ Nr. de copii înscrişi
Liceu - teoretic                              1.336
         -tehnologic                              1.654
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         -şcoala de arte şi meserii (SAM) 1.070  
Şcoala generală- ciclu primar (cl.I-IV) 2.209
                         - ciclu gimnazial (cl.V-VIII) 2.498
Grădiniţă –cu program normal 427
Grădiniţă –cu program prelungit 1.176
TOTAL 10.370

            Pentru  învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Mediaş, în anul  2007 

s-a alocat suma de 24.254.000 lei, astfel:

 Lei 

Cheltuieli de personal 18.420.000
Cheltuieli materiale 3.042.500
Burse 80.000
TOTAL investiţii : 2.711.500
din care : - buget local 652.500
                 -din transferuri din bugetul de stat (conf. HG.

300, 617, 1285/2007)

2.059.000

Total sume alocate anul 2007 24.254.000 

            Repartizarea fondurilor se realizează prin Comisia de Finanţare a Învăţământului 

Preuniversitar de Stat, unităţile dispunând de un grad înalt e autonomie ce le permite o 

administrare eficientă a fondurilor primite.
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CAPITOLUL II.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DIRECŢIILOR ŞI 

COMPARTIMENTELOR SUBORDONATE 

VICEPRIMARULUI
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DIRECŢIA TEHNICĂ

Direcţia Tehnică funcţionează în prezent în subordinea directă a viceprimarului 

Teodor  Neamţu.  Activitatea  direcţiei  este  coordonată  de  ing.  Daniela  Puşcaş,  care 

îndeplineşte funcţia de director executiv.

Direcţia tehnică este structurată astfel:

I.- Serviciul Investiţii, Infrastructuri

II.- Compartimentul de salubritate, întreţinere.

 Serviciul Investiţii, Infrastructură

 Obiectul de activitate  

            Întocmeşte programul anual şi de perspectivă care se supune aprobării Consiliului 

local  în  domeniul  investiţiilor,  reparaţiilor  capitale  şi  curente  de  drumuri,  pasaje, 

siguranţa circulaţiei etc.

1. Întocmeşte referatele privind promovarea investiţiilor proprii ale Primăriei în vederea 

aprobării de către Consiliul local.

2. Centralizează şi întocmeşte Lista obiectivelor de investiţii. 

3. Supune aprobării Consiliului local Lista obiectivelor de investiţii proprii ale Primăriei 

cu finanţare parţială sau integrală de la buget şi alte fonduri legal constituite.

4. Asigură etapele de promovare a investiţiilor  proprii  conform legislaţiei  în vigoare: 

avizări proiecte, documentaţii licitaţie, documente pentru finanţare.

5. Întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice.

6. Întocmeşte documentaţiile necesare pentru  organizarea licitaţiilor privind achiziţiile 

publice proprii ale Primăriei.

7. Asigură contractarea achiziţiilor publice adjudecate.

8. Urmăreşte verificarea şi decontarea lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale şi curente 

proprii ale Primăriei şi recepţionarea acestora.

9. Verifică  documentaţiile  din  punct  de  vedere  tehnic,  economic  şi  încadrarea  în 

termenul  de  proiectare,  se  preocupă  de  obţinerea  avizelor  necesare  investiţiilor 

proprii.

10. Asigură  prin  proiectant  proiectele  şi  detaliile  de  execuţie,  urmăreşte  respectarea 

soluţiilor tehnice avizate şi aprobate.

10



11. Întocmeşte Cartea Construcţiei la obiectivele de investiţii proprii conform legislaţiei.

12. Urmăreşte  execuţia  lucrărilor  cantitativ  şi  calitativ  şi  decontarea  acestora conform 

contractului.

13. Asigură realizarea  recepţiilor  la  terminarea  lucrărilor  şi  finale  la  lucrările  de care 

răspunde.

14. Confirmă situaţiile de lucrări şi verifică facturile aferente.

15. Se preocupă să ţină evidenţa pentru fiecare lucrare  în parte şi asigură întocmirea 

băncii de date în vederea cuprinderii în reţeaua informatică a datelor tehnice, fizice şi 

financiare pentru investiţiile proprii.

16. Rezolvă cererile şi reclamaţiile cetăţenilor adresate serviciului.

17. Asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislaţia în vigoare.

18. Întocmeşte rapoarte şi propuneri pentru emiterea dispoziţiilor Primarului.

19. Actualizează devizele generale ale obiectivelor de investiţii proprii.

20. Urmăreşte buna funcţionare a iluminatului public din cadrul municipiului.

21. Întocmeşte  formele  legale  de intrare  şi  ieşire  din gestiune a  materialelor  necesare 

serviciului

22. Verifică  buna  gestionare  a  fondurilor  de  la  bugetul  local  alocate  activităţii  de 

transport public urban  

23. Eliberează autorizaţii pentru taxi şi vehicule lente.

24. Participă  şi  propune  măsurile  pentru  asigurarea  unei  circulaţii  normale  la  nivelul 

municipiului Comisiei de reglementare a circulaţiei de la nivelul municipiului şi duce 

la îndeplinire hotărârile acesteia. 

25. Urmăreşte realizarea lucrărilor de reparaţii  şi întreţinere la dotările stradale (bănci, 

indicatoare de circulaţie, etc.)

26.  Actualizează săptămânal site-ul privind activităţile Direcţiei Tehnice

27. Participă la organizarea diferitelor manifestări culturale şi cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă.

Sinteza activităţii în anul 2007

Fondurile alocate de la bugetul local pentru anul 2007 la lucrările de investiţii şi 

cheltuieli curente sunt:
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− INVESTIŢII - TOTAL realizat        5.845.724,15  lei

                                Achitat în 2007                5.685.724,15 lei

  Rest de achitat în 2008                  160.000,00 lei

         din care transfer de la buget de stat:          989.000,00 lei

Partea I – 50.02 Autorităţi publice                     561.189,51 lei

Cap.51.02 – Primărie         561.189,51  lei

1.- Amenajare hol şi acces primărie  – La obiectul 3, Construcţie sub sala de şedinţe, 

lucrările  sunt  executate  în  proporţie  de 95%, rămânând a se  executa  doar zugrăveala 

exterioară. La obiectul 1, acces CIC,  s-a refăcut podeţul, inclusiv grinda de susţinere, şi 

s-a decopertat marmura de pe scările de acces şi parapeţii exteriori. Lucrările executate au 

fost în valoare de 302.597,44 lei.

2.- Dotări independente (anexa 3)

S-au achiziţionat următoarele:

- 1 server în valoare de 25.048,17 lei

- 20 Licenţe Office în valoare de  20.027,55 lei

- Antivirus reţea în valoare de  7.256,93 lei

- Instalaţie sonorizare sală de şedinţe în valoare de 16.084,04 lei

- Rack centrală telefonică în valoare de 2.082,88 lei

- Reţea cablare et.II, în valoare de 59.197,64 lei

- Videoproiector în valoare de 2.483,53 lei

- Securizare reţea în valoare de  3.500,00 lei

- Mopede 2 buc în valoare de 7.782,60 lei

- Aplicaţie de gestiune documente în valoare   10.000,00 lei.

- Sisteme informatice – S-au achiziţionat 18 calculatoare şi 2 imprimante în valoare totală 

de 41.119,54 lei.

- Semafor trecere pietoni A. Vlaicu în valoare de  30.521,01 lei

- Sisteme luminoase sărbători – S-au achiziţionat o instalaţie dinamică pentru brad  în 

valoare totală de 21.753,20 lei.

- Aplicaţie evidenţă registru agricol în valoare de 3.716,37 lei

- Aplicaţie pentru scanarea documentelor în valoare de  2.064,65 lei
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- Scanner în valoare de 3.950,00 lei

3.- Studii şi proiecte (anexa 1)

- S-a executat Proiect reţea calculatoare structurată  la etajul II, în valoare de 2003,96 lei 

Partea II – 59.02  Ordine publică şi siguranţă naţională             45.466,34  lei

Cap.61.02 Protecţie civilă 45.466,34  lei

Dotări independente (anexa 3)

S-au achiziţionat următoarele:

- Autoturism în valoare de  31.363,64 lei

- Motor barcă pneumatică în valoare de 3.000,00 lei

- Drapel în valoare de 3.486,70 lei

- Mopede – 2 buc, în valoare de  7.616,00 lei

Partea III – 64.02 Cheltuieli social – culturale                                           163.045,17 lei

Cap.67.02 Cultură, religie  163.045,17 lei

1.-  Amenajare  Bibliotecă  Municipală  Mediaş  –  S-au  finalizat  lucrările  şi  a  avut  loc 

recepţia la terminarea lucrărilor. Valoarea lucrărilor executate în 2007 este de 163.045,17 

lei.

 Partea IV 69.02 Servicii şi dezvoltare publică  

                                                                     - realizat           2.340.536,26 lei

                            Achitat 2007           2.180.536,26 lei

 Rest de achitat în 2008             160.000,00 lei

din care: Transfer de la buget de stat:   952.000,00 lei

Cap. 70.02.50 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  1.618.566,01 lei

               Achitat 2007 1.458.566,01 lei

             Rest de achitat în 2008                        160.000,00 lei

                                din care: Transfer de la buget de stat:      952.000,00 lei

 

1.-  Transformare  bloc  2  str.  Luncii  în  locuinţe  sociale  –  S-au  executat  lucrări  de 

consolidare  şi  compartimentări,  izolaţie  termică  exterioară,  tencuieli  şi  zugrăveli 

interioare, vopsitorii, placaje cu gresie şi faianţă, pardoseli cu covor PVC,  s-a înlocuit 

tâmplăria  interioară  şi  exterioară   din  PVC.  S-au  executat  instalaţiile  electrice,  gaze, 
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sanitare. S-au montat obiecte sanitare,  29 sobe convector şi 23 boilere pentru apă caldă. 

S-au amenajat 17 apartamente cu 1 cameră şi 6 cu 2 camere. Lucrările  Sunt finalizate şi a 

avut loc recepţia la terminarea lucrărilor. Valoarea lucrărilor executate în 2007 este de 

1.449.891,67 lei din care buget de stat 940.000,00 lei. A rămas de achitat în anul 2008 

suma de 160.000 lei

2.- Amenajare WC public – S-au achitat avize la SF în valoare de 4.862,51 lei, urmând să 

se finalizeze PT+DE şi să se facă achiziţia publică pentru execuţia lucrării.

3.- Studii şi proiecte 

S-au întocmit următoarele proiecte:

− Expertize extrajudiciare, şi anume:

− Evaluare teren Ighişul Nou nr. 20 în valoare de  500,00 lei

− Documentaţie demolare bloc 1 str. Luncii în valoare de  2.800,00 lei

− Expertiză bloc 1 str.  Luncii în valoare de 2.550,00 lei

− Evaluare teren Stadionului în valoare de  4.122,22 lei

− Raport evaluare teren str. Blajului în valoare de 600,00 lei

− Lucrări topo subsol Ferdinand I în valoare de  952,00 lei

− Raport evaluare teren A. Vlaicu în valoare de 10.268,55 lei

− Studiu oportunitate imobil A. Vlaicu nr. 33 în valoare de  5.634,06 lei

− Scoatere teren din fond forestier ptr. Construcţia de locuinţe în valoare de 

9.044,00 lei

− Proiect pentru introducere cadastru imobiliar –  S-a continuat proiectul. În 2008 s-a 

achitat suma de   127.341,00 lei din care buget de stat 12.000,00 lei.

Cap. 74.02.06 Protecţia mediului 721.970,25  lei

1.-   Echipare  tehnico  –  edilitară  zona  industrială  Şoseaua  Sibiului  –  S-a  executat 

canalizare pluvială în lungime de 60 ml cu tuburi  Φ 200, s-a turnat stratul de uzură pe o 

suprafaţă de 2275 mp şi s-a executat reţeaua de iluminat stradal. Investiţia este finalizată. 

Valoarea executată în anul 2007 este de 217.829,74 lei.

2.- Modernizare stradă şi extindere reţele str. Zorilor – S-a  executat canalizarea menajeră 

cu tuburi Φ250 în lungime de 206 m, canalizarea pluvială Φ300 în lungime de 243 m şi 
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reţeaua de apă Φ110  în lungime de 268 m. Valoarea lucrărilor executate în 2007 este de 

354.612,56 lei.

3.- Echipare edilitară Cartier  Moşnei, str.  Angărul de Jos – Proiectul a fost predat de 

cetăţeni şi s-au obţinut avizele necesare în valoare de 342,61 lei. 

4.- Au fost predate proiectele pentru „Echipare tehnico – edilitară str. Predeal „Echipare 

tehnico – edilitară zona industrială zona industrială A. Vlaicu” şi   s-au obţinut avizele 

pentru acestea în valoare de 741,28 lei.

5.-  S-au întocmit  proiecte, după cum urmează:

− SF+PT Echipare tehnico – edilitară zona A. Vlaicu în valoare de  59.961,61 lei

− PT  Echipare  tehnico  –  edilitară  blocuri  pentru  tineret  str.  Predeal  în  valoare  de 

43.857,45 lei

− PUZ+SF Echipare  tehnico  – edilitară  zona  locuinţe  pentru.  Tineret  str.  Bucegi  în 

valoare de 39.508,00 lei

− Evaluare S.C. Gospodăria Comunală S.A. în valoare de  5.117,00 lei

Partea V 79.02 Acţiuni economice 1.894.000,86 lei

Cap.84.02.03.03 Străzi 1.894.000,86 lei

Din care: Transfer de la buget de stat       37.000,00 lei

1.- Modernizare poduri şi podeţe Ighişul Nou–S-au demolat podeţele  3 şi 2. S-a turnat 

fundaţia la podul 2. Valoarea lucrărilor executate în 2007 este de 57.724,78 lei din care 

buget de stat 37.000,00 lei.

2.- Amenajare sistem rutier str. Colinei – S-a executat sistemul rutier în lungime de 820 

m cu o suprafaţă  a părţii  carosabile  de 3560 mp şi  trotuare  2177 mp.  Lucrările  s-au 

finalizat şi s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor. Valoarea lucrărilor executate în 

2007 este de 394.242,73 lei.

3.- Amenajare sistem rutier străzile Gh. Şincai şi Liliacului – Pe aceste străzi s-au realizat 

următoarele lucrări în anul 2007: sistem rutier din asfalt  4400 mp, trotuare cu pişcoturi 

199 ml, rigolă betonată în suprafaţă  888,41 mp.  Lucrările sunt finalizate şi s-a efectuat 

recepţia  la  terminarea  lucrărilor.  Valoarea  lucrărilor  executate  în  anul  2007  este  de 

446.649,00 lei.
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4.- Amenajare sistem rutier str. Graia de Jos – S-a executat sistemul rutier în lungime de 

750 m cu o suprafaţă a părţii carosabile de 3560 mp, trotuare 1180 mp  şi 50 branşamente 

de apă. Lucrările s-au finalizat şi s-a întocmit procesul verbal la terminarea lucrărilor. 

Valoarea lucrărilor executate în 2007 este de 611.064,21 lei.

 5.- Amenajare sistem rutier str. Şelimbăr – S-a  executat  canalizare menajeră Φ 400 în 

lungime 210 ml cu branşamente  Φ 200  în  lungime de 84 ml şi 5 cămine, canalizare 

pluvială Φ 300 în lungime de 210 ml cu 5 cămine şi reţea de alimentare cu apă Φ 110 în 

lungime de 210 ml cu 2 cămine şi branşamente  Φ  25 în lungime de 84 ml.. Valoarea 

lucrărilor executate în 2007 este de  114.612,31 lei.

6.- Amenajare sistem rutier str. Luceafărului – S-au executat zidul de sprijin în lungime 

de 42 m cu H= 1,2 m, reţea de alimentare cu apă  Φ  110 în lungime de 180 m,  15 

branşamente   şi  canalizarea  pluvială  Φ 300  în  lungime  de  88  m. Valoarea  lucrărilor 

executate în 2007 este de 80.280,60 lei.

7.- Amenajare sistem rutier str. Rodnei şi Margaretelor – S-a definitivat achiziţia publică 

şi s-au achitat avize în valoare de 944,38 lei.

8.- Reabilitare str. Haţeg, Viilor şi Strugurilor – S-a definitivat achiziţia publică şi s-au 

achitat avize în valoare de 1539,38 lei.

9.- Consolidare str.  Târnavei – S-au executat  11 drenaje în lungime totală  de 110 m, 

zidul  de sprijin   în lungime de 45 m cu H= 3 m. Valoarea lucrărilor executate este de 

89.734,19 lei.

10.-  Reabilitare  str.  1  Mai  –  S-a  executat  proiectul  şi  s-au  obţinut  avizele.  Valoarea 

achitată în 2007 este de 15.047,16 lei.

11.- Consolidare drum comunal DC10 Mediaş – Ighişul Nou – S-a definitivat achiziţia 

publică şi s-au achitat avize în valoare de 6.569,61 lei.

5.-  S-au întocmit  proiecte, după cum urmează:

 SF+PT Amenajare sistem rutier str. Caraiman şi Cristalului în valoare de 17.603,81 

lei

 Studiu de oportunitate, caiet de sarcini şi evaluare S.C. Meditur S.A. în valoare de 

19.908,70 lei

 Evaluare bunuri din domeniul public în valoare de  38.080,00 lei
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Cap. 54.11.50 Fond de rulment 841.486,01 lei

1.- Echipare edilitară şi modernizare zona Greweln – str. Greweln – S-au executat lucrări 

la canalizarea menajeră pe o lungime de 500 ml cu tuburi PVC Φ 250 şi s-au executat 8 

cămine de vizitare. Valoarea executată în anul 2007 este de 96.948,65 lei.

2.-  Reamenajare  Piaţă  Agroalimentară  –  La  corpul  magazine  înşiruite  s-au  executat 

lucrările de construcţii până la nivelul plăcii peste parter. La Hala A s-au turnat fundaţiile, 

cuzineţii  şi  grinzile.  S-a executat  zidăria din BCA până la  nivelul  +3,20 m.  Valoarea 

lucrărilor executate în anul 2007 este de 744.537,36 lei.

 

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII, LICITAŢII

În  cadrul  compartimentului  au  fost  desfăşurate  un  număr  de  56  proceduri  de 

achiziţii, după, cum urmează:

- 6 licitaţii deschise – Reamenajare piaţă agroalimentară, Modernizare şi echipare str. 

Greweln,  Reabilitare  str.  Intrarea Aviaţiei  şi amenajare  drum perimetral  zona  A. 

Vlaicu, Reabilitare str. Haţeg, Strugurilor şi Viilor, Lucrări de întreţinere şi reparaţii 

drumuri  în  Mediaş  şi  sat  aparţinător  Ighişul  Nou,  Achiziţionat  pubele,  euro 

containere şi gunoiere la Serv.  Public de Ecologizare

- 50 cereri de oferte – produse - Coşuri de gunoi stradal, Indicatoare rutiere, Papetărie, 

Instalaţie  de  sonorizare  sala  de  şedinţe,  Server,  Consumabile  pentru  copiatoare, 

Sisteme informatice, Mobilier CIC, Autoturism, Mobilier stradal bănci, Echipamente 

de joacă pentru copii, Mobilier biblioteca municipală, etc.

- lucrări - Confecţii metalice, Trotuare cu pişcoturi pe străzile din 

municipiu, , Prevenirea şi combaterea inundaţiilor Aplicaţie de gestiune a documentelor, 

Amenajare  sistem  rutier  str.  Luceafărului,  Amenajare  sistem  rutier  str.  Şelimbăr, 

Reabilitare  accese  primărie,  Consolidare  str.  Târnavei,  Amenajare  parcare  str.  M. 

Eminescu,  Modernizare  poduri  şi  podeţe  sat  Ighişul  Nou,  Reabilitare  str.  1  Mai, 

Reabilitare str. Rodnei şi Margaretelor, etc.

-  servicii  proiectare  –  Reabilitare  sistem  rutier  str.  Caraiman, 

Cristalului şi Brădet, Reabilitare str. Intrarea Aviaţiei şi amenajare drum perimetral zona 

A. Vlaicu, Reabilitare instalaţii termice,  electrice, termice şi sanitare la Primăria Mediaş
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 II. CHELTUIELI CURENTE  - TOTAL                    12.289.906,00 lei

Din care:        sponsorizare:       201.047,30 lei

  DRUMURI
 

Covoare asfaltice  pe  52 străzi 120.262 mp.

4.884.450,78 lei

( Milcov, Blajului – parţial, I. Pisso, Sticlei, Lotru – parţial, Cibin – parţial, 

Azilului, Pasaj Smârdan, Acad. I. Moraru, P. Cerna – parţial, Plevnei, 

V. Madgearu – parţial, B. Cârţan, Libertăţii, Brazilor, T. Vuia, Buzdului, 9 Mai, 

Alex. Cel Bun, Florilor, M. Viteazul, L. Blaga – parţial, I.C. Brătianu, Horea, 

Gh. Doja, Azilului, C. Porumbescu – parţial, A. Pann, Şt. O. Iosif, A. Iancu – parţial, 

Oituz – parţial, A. Sever, Dealului –parţial, Carpaţi, N. Titulescu, 

Ighişului – parţial, Ulmului, Stăvilarului, Izvorului, Iazului – parţial, C. Brâncoveanu, 

Bisericii, Lupeni, Tomis, Păcii – parţial, Borsec, Eforie, Merilor, Sovata, I.B. Deleanu, 

G. Pop de Băseşti – parţial)

Plombe asfaltice pe  45 străzi 40.268 mp.

1.940.998,96 lei

( J. Honterus, Wewern, A. Vlaicu, Stadionului, A. Iancu, Metanului, T. Ionescu, 

V. Pârvan, M. Klein, A. Pumnul, I. Agârbiceanu, O. Goga, Castanilor, Păltiniş, 

Tineretului, Aviaţiei, 1 Decembrie, Tomis, Borsec, Şoseaua Sibiului, Codrului, 

Baznei, Merilor, Eforie, G. Topârceanu, Lupeni, Cardinal Iuliu Hossu, Dr. Babeş, 

S. Bărnuţiu, Bisericii, Târgului, I.C. Brătianu, Malului, M. Milles, Şeban Vodă, 

Turnului, P. Rareş, După Zid, T. Maiorescu, Târnavei, M. Eminescu, P-ţa Şaguna, 

Pompierilor, Şt. L. Roth)

Macadam pe 7 străzi   3.134 mp.  

135.954,35 lei

( Măghiranului, A. Iancu, Legheş, Luncii, Angărul de Jos, Bisericii, Şcolii)

Montat şi demontat borduri      692 ml.  

32.180,67 lei
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Refaceri trotuare cu pişcoturi,str.1 decembrie, Clujului, Carpaţi , 6.848 mp.  

499.777,31 lei

Brâncoveanu, St. L. Roth, platformă Aviaţie

Ridicat cămine, guri scurgere la cotă ( Şoseaua Sibiului, str. Sebeşului, Blajului, Carpaţi, 

A. Iancu)

    237 buc.  

125.264,66 lei

Amenajare intersecţie Brâncoveanu cu Honterus cu pişcoturi 106 mp.  

32.855,94 lei

Parcare str. M. Eminescu cu pişcoturi. S-au creat 32 locuri de parcare.  

104.879,76 lei

Amenajare scări Str. Govora cu str. Piscului   

18.517,54 lei

Reparaţii zid sprijin pe str. M. Eminescu, str. I. Gh. Duca, scări str. Decebal  

15.253,76 lei

TOTAL DRUMURI  

7.790.133,73 lei

  DOTARI STRADALE  

Achiziţionat coşuri de gunoi 430 buc.  

59.945,66 lei

Achiziţionat indicatoare rutiere          1.214 buc.  

54.193,02 lei

Achiziţionat  şi  montat  aparate  de joaca Dealul  furcilor,  Bucium,  Calafat,  Rubinului,  

 Sinaia,Ighişul Nou             24 buc. 

25.409,16 lei

Achiziţionat şi montat bănci tip grădină şi tip port, laviţe, rigle bănci  pe D. Furcilor, 

Bucium, Sinaia, Calafat, Rubinului, Păcii, Cibin, Sebeş, 1 Decembrie, Ighişul Nou  

( 214 buc., 4 buc.,40 buc.)  

121.665,71 lei
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Întreţinere  fântâni  arteziene  (P-ţa  C.  Coposu,  P-ţa  Regele  Ferdinand  I) 

8.224,04 lei                                                                          

Marcaje rutiere                                   4.688 mp.  

64.705,02 lei

Confecţionat, montat, vopsit balustradă str. Liliacului, Păcii, Govora,  

Piscului, Brateiului, Colinei, Ghioceilor      5.035 kg.  

53.689,70 lei

Confecţii şi reparaţii confecţii metalice, vopsitorii confecţii metalice

                                                       26.194 kg., 10.836 mp.  

211.961,63 lei

Confecţionat şi montat gărduleţe metalice pe str. M. Eminescu, 1 Decembrie, Cloşca 

53 ml.  

19.939,95 lei

Confecţionat şi montat stâlpi pentru indicatoare rutiere  în cartier Gura Câmpului, Moşnei

          116 buc.                              

28.844,84 lei

Confecţionat  şi  montat  stâlpi  pentru  trotuare  şi  coşuri  de  gunoi  pe  str.  Carpaţi,  C. 

Brâncoveanu, 

1 Decembrie, Calafat, P-ţa R. Ferdinand I, G. Enescu      362 buc.                  

23.276,94 lei

Reparaţii  filigorii din lemn Ieşire Izvor Şoseaua Sibiului şi Greweln , 

troiţă lemn P-ţa C. Coposu 148 buc., 12 buc.                

18.959,59 lei

TOTAL DOTARI STRADALE  

690.815,26 lei

TOTAL  DRUMURI ŞI DOTARI STRADALE  

8.480.948,99 lei

 COMPARTIMENT DE TRANSPORT

Au fost eliberate în anul 2007  un număr 473 autorizaţii pentru vehicule lente şi mopede 

şi 21 autorizaţii pentru taxi.

ILUMINAT PUBLIC  
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Consum energie electrică iluminat public semafoare,ceasuri,aviz racord, acces auto

2.041.662 kw  

777.629,03 lei

Rate reabilitare, extindere, modernizare iluminat stradal  

1.177.528,60 lei

Întreţinere, menţinere iluminat stradal                                                      

  - înlocuire: becuri - 522 buc., bobine - 52 buc., ignitere - 104 buc.

  - întreţinere : corpuri iluminat - 16 buc., reţea iluminat – 1,1 km.,

puncte aprindere - 9 buc.  

141.679,60 lei

Reţea iluminat statuia Aviatorului  

12.580,50 lei

Achiziţionat -  accesorii pt. montat figurine, figurine şi ghirlande - 343 buc.  

190.574,10 lei

(100 figurine pentru montat pe stâlpi, 25 panouri de animaţie, 20 ghirlande,

60 şiruri şi 60 plase luminoase)

  TOTAL ILUMINAT PUBLIC                                             2.299.991,83 lei

 ALTE SERVICII

Combustibil mopede  

270,55 lei

Consum apă fântână arteziană  

3.632,07 lei

TOTAL  ALTE SERVICII  

3.902,62 lei

REABILITARE CORP „R” UNITATEA MILITARĂ –       551.074,75 lei

Din care sponsorizare:     201.047,30 lei 

S-au  executat  lucrări  de  amenajări  interioare,  montat  tâmplărie  exterioară  cu  geam 

termopan,reabilitare instalaţii sanitare, termice, montat centrală termică, revizuit instalaţii 

electrice. Valoarea lucrărilor executate este de 551.074,75 lei, din care 201.047,30 lei din 

sponsorizare.

   Compartimentul de salubritate, întreţinere
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  Obiectivul de activitate al compartimentului

1. Verifică activitatea de salubrizare  la nivelul  municipiului,  activitate  desfăşurată  de 

Serviciul Public de ecologizare.

2. Urmăreşte  respectarea  programului  şi  realizarea  lucrărilor  de  salubrizare  a 

municipiului   în conformitate cu legile în vigoare şi cu regulamentul de organizare a 

municipiului. 

3. Urmăreşte  executarea  lucrărilor  din  punct  de  vedere  cantitativ  şi  calitativ  în 

conformitate cu contractul 

4. Urmăreşte şi asigură verificarea, confirmarea situaţiilor de plată şi vizarea facturilor 

aferente. 

5. Urmăreşte şi asigură verificarea lucrărilor de salubrizare şi igienizare a rigolelor şi 

canalelor din interiorul municipiului.

6. Urmăreşte şi asigură verificarea activităţii de deszăpeziri de pe arterele de circulaţie 

ale municipiului pe timpul friguros.

7. Urmăreşte  şi  asigură  verificarea  lucrărilor  de  salubrizare   şi  igienizare  a  aleilor 

parcurilor şi zonelor verzi din municipiu.

8. Urmăreşte zilnic desfăşurarea lucrărilor contractate. 

9. Asigură  arhivarea  documentelor  compartimentului  în  conformitate  cu  legislaţia  în 

vigoare. 

10. Asigură recepţia, certificarea şi decontarea lucrărilor. 

11. Asigură condiţiile tehnice pentru diverse manifestări organizate de Consiliul Local. 

12. Asigură întocmirea  băncii  de date  în  vederea  cuprinderii  în  reţeaua  informatică  a 

datelor tehnice, fizice, financiare ale compartimentului. 

13. Urmăreşte rezolvarea corespondenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

14. Asigură realizarea lucrărilor de  ecarisaj pe domeniul public. 

15. Urmăreşte nivelarea şi curăţirea zonelor unde se depozitează gunoaie şi moloz (ex. 

Zona Drumul de legătură, Târgul de animale). 

Sinteza activităţii în anul 2007

SALUBRITATE  

Salubrizat străzi şi trotuare  

634.529,58 lei
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Salubrizat străzi şi trotuare - transfer  

- măturat străzi şi trotuare 58,56 mil. mp.

- întreţinere străzi şi trotuare   9,90 mil. mp.

- ras rigole            263,21 mii mp.

- încărcat şi transport gunoi stradal              5.693 mc. 

Deszăpeziri pe străzile principale ale municipiului  

204.473,73 lei

TOTAL  

839.003,31 lei

ECARISAJ

- strângere, îngrijire şi tratare medicală 1009 buc

- eutanasiere  520 buc   

114.984,50 lei

 

STADIUL DE ÎNDEPLINIRE A HOTĂRÂRILOR ADOPTATE ÎN ANUL  2007

 - S-a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul 

de investiţii „Consolidare str. Târnavei Mediaş” cu HCL nr. 23/29.01.2007. S-a întocmit 

proiectul tehnic, s-a organizat achiziţia publică şi a început execuţia lucrării care urmează 

a se finaliza în cursul anului 2008.

- S-a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiţii „Amenajare WC public -  Mediaş, judeţul Sibiu” cu HCL nr. 22/29.01.2007. 

Proiectantul a întocmit PT+DE+CS şi l-a predat la Primărie cu întârziere în 12.02.2008. 

Se vor obţine avizele de la Direcţia de Monumente Istorice Sibiu şi Inspecţia de Stat în 

Construcţii Sibiu, urmând a se pregăti documentaţia tehnică pentru achiziţia publică de 

execuţie a lucrării.

- S-a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiţii  „Reabilitare  drum  comunal  DC  10,  Mediaş  –  Ighişul  Nou”  cu  HCL  nr. 

3/29.01.2007. S-a întocmit proiectul tehnic, s-a organizat licitaţia  lucrarea  urmează a se 

finaliza în cursul anului 2008.
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- S-au aprobat tarifele pentru activitatea de „Administrare şi întreţinere a drumurilor din 

municipiul Mediaş – Ridicat cămine la cotă” cu HCL nr. 35/26.02.2007. S-a încheiat act 

adiţional la contract şi s-au pus în aplicare noile tarife.

-  S-au  aprobat   indicatorii  tehnico  –  economici  pentru  obiectivul  de  investiţii 

„Modernizare piaţă agroalimentară Mediaş” cu HCL nr. 49/26.02.2007. S-a   organizat 

licitaţia şi a început execuţia lucrării care urmează a se finaliza în cursul anului 2009.

- S-a aprobat prelungirea contractului de delegare de gestiune nr. 2848/2005 şi a tarifelor 

pentru activitatea de „Administrare şi întreţinere a drumurilor din municipiul Mediaş” cu 

HCL nr. 54/21.03.2007. A fost întocmit şi semnat actul adiţional la contractul de delegare 

de gestiune cu tarifele aprobate pentru anul 2007.

-  S-a  aprobat  studiul  de  oportunitate  şi  caietul  de  sarcini  privind  delegarea  prin 

concesiune  a  gestiunii  serviciilor  publice  de  alimentare  cu  apă  şi  de  canalizare  în 

municipiul  Mediaş  cu  HCL  nr.  55/21.03.2007.  S-a  încheiat  contractul  ce  S.C.  Apa 

Târnavei Mari S.A.

- S-a aprobat suplimentarea numărului de autorizaţii de taxi permanente în municipiul 

Mediaş cu HCL nr. 87/26.03.2007 şi s-au emis autorizaţiile pentru locurile suplimentare 

respectând legislaţia.

- S-a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiţii „Reţea stradală şi utilităţi str. Angărul de Jos” cu HCL nr. 91/26.04.2007. S-a 

întocmit proiectul tehnic, urmează achiziţia publică pentru executarea lucrării.

- S-a aprobat studiul de oportunitate şi caietul de sarcini privind atribuirea prin licitaţie 

publică a activităţii de administrare şi de întreţinere a drumurilor din municipiul Mediaş 

cu HCL nr. 90/26.04.2007. S-a încheiat contractul cu operatorul desemnat câştigător, S.C. 

Gospodăria Comunală S.A.

- S-a aprobat studiul de oportunitate şi raportul de evaluare privind atribuirea directă a 

gestiunii  transportului public local de călători  prin contract  de concesiune cu HCL nr. 

173/29.06.2007 şi s-a încheiat contractul cu S.C. Meditur S.A.

- S-a aprobat un traseu pentru transportul în comun de călători în municipiul Mediaş pe 

ruta str. Codrului – str. Vidraru cu HCL nr. 192/30.07.2007. S-a pus în aplicare.

- S-au aprobat amplasamente pentru locuri de joacă pentru copii în mai multe locaţii din 

Mediaş, cu HCL nr. 201/30.07.2007.  Au fost amenajate în 2007 următoarele locuri de 
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joacă: str. Dealul Furcilor, str. Sinaia, str. Calafat, str. Rubinului, str. Bucium; str. Cibin, 

str. 1 Decembrie nr. 40, sat Ighişul Nou, str. Sadu – s-a montat panou baschet, parcare 

Primărie  –  s-a  montat  panou  baschet.  În  anul  2008  se  vor  amenaja   în  continuare 

următoarele locuri de joacă: str. Tomis – teren sketboard şi streetball, str. Sinaia – teren 

fotbal şi baschet, str. Cibin – teren fotbal, str. Angărul de Jos – teren fotbal, str. Gh. Lazăr 

– teren fotbal şi baschet, str. Stejarului – loc de joacă, str. Sadu – teren skateboard.

- S-au aprobat modificarea şi completarea anexei Regulamentului privind administrarea şi 

utilizarea căilor publice de comunicaţii din municipiul Mediaş, aprobată iniţial cu HCL 

nr. 147/2006, cu HCL nr. 216/27.08.2007 în ceea ce priveşte sensurile de circulaţie şi 

delimitările  de  tonaj  pe  străzile  din  cartierul  Moşnei,  A.  Vlaicu,  Gura  Câmpului  şi 

Stadionului.

- S-a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiţii  „Reabilitare  str.1 Mai,  municipiul  Mediaş” cu HCL nr.  235/24.09.2007.  S-a 

întocmit proiectul tehnic, s-a organizat licitaţia şi a început execuţia lucrării care urmează 

a se finaliza în cursul anului 2008.

- S-a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiţii  „Reabilitare  str.  Rodnei  şi  Margaretelor,  municipiul  Mediaş”  cu  HCL  nr. 

236/24.09.2007. S-a întocmit proiectul tehnic, s-a organizat licitaţia iar lucrarea urmează 

a se finaliza în cursul anului 2009.

- S-a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiţii  „Reabilitare  str.  Haţeg,  str.  Strugurilor  şi  str.  Viilor,  municipiul  Mediaş” cu 

HCL nr. 237/24.09.2007. S-a întocmit proiectul tehnic, s-a organizat licitaţia, execuţia 

lucrării urmând a se finaliza în cursul anului 2009.

- S-a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiţii  „Reabilitare  sistem rutier  str.  Intrarea Aviaţiei  şi  amenajare  drum perimetral 

zona Aurel Vlaicu Mediaş” cu HCL nr. 238/24.09.2007. S-a întocmit proiectul tehnic, s-a 

organizat licitaţia   execuţia lucrării  urmând a se finaliza în cursul anului 2009. 

- S-a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiţii  „Realizarea  unui  sistem electronic  de acces  în  zona  centrală  a  municipiului 

Mediaş – P-ţa Regele Ferdinand I şi străzile  adiacente  ” cu HCL nr. 239/24.09.2007, 
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urmează întocmirea PT+DE şi apoi  procedura de achiziţie şi  execuţia lucrării   în cursul 

anului 2008.

- S-a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiţii  „Modernizare  stradă  şi  realizare  sistem  de  alimentare  cu  apă  potabilă  str. 

Ciocârliei,  municipiul  Mediaş”  cu  HCL nr.  254/24.09.2007.   Organizarea  licitaţiei  şi 

execuţia lucrării,   finalizarea acesteia fiind în cursul anului 2009.

- S-a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiţii  „Reabilitare  străzile  Caraiman,  Cristalului  şi  Brădet,  municipiul  Mediaş”  cu 

HCL nr. 262/29.10.2007. S-a întocmit proiectul tehnic, se va  organiza  licitaţia pentru 

execuţia lucrării , finalizarea acesteia   fiind  în cursul anului 2009.

- S-a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiţii „Modernizare str. Panorama, municipiul Mediaş” cu HCL nr. 263/29.10.2007. 

Organizarea licitaţiei şi   execuţia lucrării   urmează a se derula în cursul anului 2008, 

finalizarea execuţiei fiind în anul 2009.

SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR

În anul 2007 s-au primit un număr de 1960 petiţii din care:

o 1437 au fost rezolvate în mod favorabil;

o 10 au primit răspuns nefavorabil;

o 32 sunt nerezolvate;

o 20 au fost rezolvate parţial;

o 461 adrese s-au referit  la acte interne şi documente legate de oferte de 

achiziţii de lucrări, produse sau servicii.

Petiţiile primite de la cetăţeni conţin solicitări cu privire la:

o refaceri şi modernizări sisteme rutiere;

o refaceri trotuare;

o canalizare menajeră şi pluvială;

o autorizaţii de parcare taxi şi auto;

o reglementări trafic auto;
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o montări indicatoare rutiere;

o iluminatul public;

o salubrizarea municipiului;

o activitatea de ecarisaj.

Petiţiile  care  au  primit  răspuns  nefavorabil  sau  sunt  nerezolvate   se  referă 

desfăşurarea procedurilor  de achiziţii  publice şi  la lucrări  care nu au fost  cuprinse în 

Programul de lucrări pentru anul 2007 neavând întocmite proiecte de execuţie, cum ar fi:

- lucrări de refacere sistem rutier - str. Primăverii, Cronicar Neculce, Şt. Cel Mare, T. 

Vladimirescu,  G. Pop de Băseşti,  G. Coşbuc, Ch. Schasseus, Protopop Moldovan, 

Ştrandului, str. Piloţilor, Sebeş, Petroliştilor, Păcii, Pinului, Vinului

-  canalizare menajeră, pluvială şi apă –  str. Movilei, Muscelului (s-a întocmit proiect 

şi  vor începe lucrările  în 2008),  Bisericii,  str.  Păstorilor  de Jos,  Gravorilor  (lipsă 

proiect),  Ceahlău    

- refacere trotuare  - str. 1 Decembrie, Neajlov, Fagului, Piloţilor, Sebeş

- coşuri de gunoi la Liceul Axente Sever
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SERVICIUL PUBLIC DE ECOLOGIZARE

            Serviciul Public de Ecologizare a fost înfiinţat prin H.C.L.nr .49  în luna aprilie 

2004  în baza prevederilor art.3,lit.i ,  legea nr.215 /2001 –Legea administraţiei publice 

locale. Serviciul Public de Ecologizare este un serviciu public cu personalitate juridică şi 

se desfăşoară sub autoritatea administraţiei  publice locale care controlează gestionarea 

serviciului,  urmăreşte  strategiile  în  domeniul  serviciilor  de administrare  a  domeniului 

public şi privat pe plan local şi prin colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, 

pe plan naţional.

             Serviciul  Public  de Ecologizare s-a înfiinţat  pentru satisfacerea nevoilor 

populaţiei,  instituţiilor publice şi ale agenţiilor economici.

            Serviciul Public de Ecologizare  la data înfiinţării (aprilie 2004) a avut o singură 

activitate - colectarea deşeurilor menajere, cu un număr de 20 de angajaţi, iar până în 

prezent serviciul s-a dezvoltat ajungând să presteze următoarele servicii: precolectarea, 

colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere,colectarea selectiva a deşeurilor 

de ambalaje,  salubrizarea domeniului  public,deszăpezirea cailor  publice,  administrarea 

parcărilor cu plată, administrarea cimitirului municipal şi întreţinerea zonelor verzi şi a 

parcurilor având în prezent un număr de 146 de angajaţi.

 ANALIZA SERVICIILOR

            Indicatori minimali şi de evaluare a serviciilor de salubrizare a localităţii Mediaş

1. Indicatori generali

1.1. Contractarea serviciilor de salubrizare

a) Raportat la numărul de solicitări şi ca respectare a hotărârilor de consiliu, numărul de 

contracte încheiate, pe categorii de utilizatori a fost în continuă creştere iar din luna iulie 

a preluat colectarea deşeurilor de la toate persoanele juridice.

b) Ca urmare a solicitărilor de îmbunătăţire a parametrilor de calitate ai serviciului de 

salubrizare s-au luat măsurile necesare

1.2. Măsurarea şi gestiunea cantităţii serviciilor de salubrizare prestate
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a) numărul de recipiente de precolectarea distribuite, pe tip şi dimensiuni, ca urmare a 

solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări;

b) nu sunt sesizări din partea agenţilor de protecţia mediului;

c) nu sunt sesizări din partea agenţilor de sănătate publică;

d) nu sunt reclamaţii privind valorile facturate, pe tipuri de activităţi;

e) valoarea totală a facturilor încasate, raportată la valoarea totală a facturilor emise este 

în procent de 85%

f) nu sunt contracte reziliate pentru neplata serviciilor prestate, pe categorii de utilizatori 

şi pe tipuri de activităţi.

1.3. Calitatea serviciilor de salubrizare prestate

a) nu sunt reclamaţii privind parametrii de calitate ai serviciului, pe tipuri de utilizatori;

b)  numărul  de  reclamaţii  la  care  s-a  răspuns  în  termenul  legal,  din  total  număr  de 

reclamaţii: 16

c)  nu  sunt  despăgubiri  plătite  de  către  Serviciul  Public  de  Ecologizare  pentru 

nerespectarea  condiţiilor  şi  a  parametrilor  de  calitate  stabiliţi  în  contract,  raportată  la 

valoarea facturată;

d) nu sunt despăgubiri plătite de utilizatori  pentru daune provocate prin nerespectarea 

condiţiilor de precolectarea a deşeurilor.

2. Indicatori garantaţi

2.1. Indicatori garantaţi prin licenţa de prestare a serviciului de salubrizare

a) nu sunt sesizări scrise privind nerespectarea de către Serviciul Public de Ecologizare a 

obligaţiilor din licenţă;

b)  nu  sunt  încălcări  ale  obligaţiilor  Serviciului  Public  de  Ecologizare  rezultate  din 

analizele şi controalele A.N.R.S.C. şi Gărzii de Mediu

2.2. Indicatori a căror nerespectare atrage penalităţi contractuale

a) nu sunt utilizatori care au primit despăgubiri datorate deteriorării de către Serviciul 

Public de Ecologizare a recipientelor utilizatorilor sau dacă s-au îmbolnăvit  din cauza 

nerespectării condiţiilor de prestare a serviciului de salubrizare;

b) nu sunt cereri pentru care s-au acordat reduceri ale valorilor facturilor, din total număr 

de cereri pentru micşorarea valorii facturilor.
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Desfăşurarea activităţii Serviciul Public de Ecologizare în anul 2007

1.Precolectare, colectare, transport şi depozitare a deşeurilor.

 

Colectarea deşeurilor menajere :

 la persoane fizice care locuiesc la blocuri de trei ori pe săptămână iar la case o dată pe 

săptămână după graficul de colectare aprobat de către Consiliul Local Medias.

 pentru persoanele juridice: la cerere sau conform programului stabilit in contract

În anul 2007, în total s-a colectat , transportat şi depozitat 35.738 deşeuri menajere de la 

populaţie si agenţii economici.

Colectarea selectiva a deşeurilor de ambalaje

            S-a continuat proiectul ,,Eracolect“ înfiinţând 4 noi puncte de colectare selectivă 

în cartierul Vitrometan şi s-a extins colectarea în cartiere cu case, astfel numărul total de 

cetăţeni care participă la colectarea selectiva a ajuns la un număr de cca.14000 de la 

10049.

           Începând din anul 2007 colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje se face şi de 

la agenţii economici.

           În urma colectării selective efectuate în anul 2007 a rezultat o cantitate de 18.772 

kg PET,11.674 kg Folie  si 65.338 kg  hârtie/carton. Materialele colectate au fost sortate 

balotate  şi  valorificate  obţinând  un  venit  de  25.000  lei  Ron.  Venitul  obţinut  a  fost 

reinvestit in amenajarea a încă 4 puncte de colectare selectiva si amenajarea a 12 puncte 

de colectare a deşeurilor menajere.

Începând  din  luna  octombrie  s-a  început  distribuirea  europubelelor  pentru  colectarea 

deşeurilor menajere la cetăţenii care locuiesc la case.

Colectarea DEEE ( deşeuri de echipamente electronice si electrocasnice)

            Colectare DEEE –lor s-a făcut conform planului de colectare a deşeurilor aprobat 

de către CL,iar in luna noiembrie  municipiul Mediaş a participat la o campanie naţionala 

privind colectarea acestor tipuri de deşeuri.

Total DEEE-uri colectate in anul 2007 : 12460 kg

Salubrizarea si deszăpezirea  domeniului public
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Activitatea desfăşurata pe parcursul anului 2006 in cadrul acestui compartiment au fost 

următoarele:

  maturat stradal : 54,119 kmp

  întreţinerea domeniului public : 9,873 kmp

  încărcat, transportat,depozitat deşeuri stradale : 5.711mc

  ras rigole 263234 mp

  material antiderapant folosit la deszăpezire in lunile noiembrie si decembrie :- nisip 

429 mc , clorura de calciu 22,47 to , sare  8,4 

Activitate desfăşurata cu angajaţii pe Legea 76/2002 :

 curatat şanţuri şi rigole 

 degajat teren de corpuri străine : 

 defrişare manuala a vegetaţiei de pe malul Târnava Mare 

 desfundarea manuala a şanţurilor si canalelor de scurgere

Amenajarea si înterţinerea a zonelor verzi

Amenajarea si întreţinerea spatiilor verzi si a parcurilor existente in municipiul Mediaş au 

fost realizate de către angajaţii compartimentului, in urma comenzilor primite de la 

Primaria Mediaş – Direcţia Urbanism.  

 Activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2007 in cadrul acestui compartiment au fost 

următoarele:

• mobilizarea manuala a terenului – 6444 mp

•  tăieri de corecţie arbori si arbuşti – 659 buc.

•  tăieri mecanice arbori – 79 buc.

•  Achiziţionat gard viu – 5400 buc

•  Achiziţionat si amplasat jardiniere din lemn -60 buc

•  Confecţionat suport ptr.ghiveci – 11 buc

•  dezgropat si îngropat trandafiri – 3600buc.

•  cosire mecanizata gazon – 365386 mp

•  plantari flori –21550buc.

•  tuns gard viu – 20184 mp

•  transplantări arbuşti cu balot de pământ – 85 buc.
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• degajare teren de frunze si crengi – 16850 mp

• văruit arbori  - 725 mp

• transport deşeuri vegetale – 2327 mc

• confecţionat coroane, aranjamente florale – 125 buc.
            Lucrările enumerate mai sus s-au efectuat în : P-ţa Regele Ferdinand, P-ţa 

C.Coposu, P-ţa Saguna, Parcul situat pe str.Blajului, Parc Baznei, Parc M.Viteazu, Parc 

Sub Alee, Parc St.O.Iosif, Biblioteca Municipală.

            De asemenea s-au efectuat, la cerere, lucrări de cosire mecanizata, toaletare arbori 

şi arbuşti, degajare teren de resturi vegetale,confecţionat coroane şi jerbe, la următoarele 

firme si instituţii:

           SNTGN ROMGAZ, S.C.AUTOSIB, ASIGURARI ALLIANZ TIRIAC, 

S.C.MEDIMPACT, S.C.MEDITUR ,TRANSGAZ MEDIAS, S.C.BAT , 

S.C.AUTOMECANICA etc.

Administrare si întreţinere a cimitirului municipal Mediaş

 Pe parcursul anului 2007 in cadrul cimitirului municipal s-au realizat următoarele:

• atribuirea unui număr de 117 locuri de veci.

• lucrări de întreţinere a cimitirului (cosit,defrişat vegetaţia arborescentă, salubrizarea 

zonei)

Proiecte  

Proiectul  „Colectare  selectivă  şi  transfer  a  deşeurilor  menajere  în  Mediaş”, 

program PHARE 2003:

Ianuarie, februarie, martie 2007 - obţinerea avizelor şi aprobărilor necesare proiectului 

tehnic. Organizarea licitaţiei pentru campania de comunicare publică.

Aprilie, mai 2007 – întocmirea memoriului justificativ şi propunerea de încheiere de act 

adiţional  privind  modificarea  bugetului  ca  urmare  a  insuficienţei  fondurilor  pentru 

realizarea lucrărilor de construcţie şi achiziţionarea utilajelor. Întocmirea documentaţiei 

de licitaţie (fişa de date) pentru lucrări şi utilaje.

Iunie, iulie 2007 – modificarea şi completarea dosarelor de licitaţie cerute de către ADR 

Centru şi MDLPL. Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea avizului de construcţie de 

la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Natura 2000.
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August – decembrie 2007 – desfăşurarea procedurilor de licitaţie pentru achiziţia publică 

de bunuri, utilaje şi realizarea lucrărilor de construcţie. Întocmirea memoriului justificativ 

pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului. Întocmirea rapoartelor 

tehnice şi financiare trimestriale.

Proiectul LOGO EAST I. – regionalizarea serviciilor de colectare a deşeurilor în 

zona de nord a judeţului:

            În anul 2007 a avut loc mai multe întâlniri cu reprezentanţii municipalităţilor din 

zona de nord a judeţului Sibiu si reprezentanţii GAD Olanda în vederea implementării 

sistemului  regional  de  colectare  a  deşeurilor  după  modelul   olandez,  prin  colaborare 

intermunicipală, astfel că la finalizarea proiectului s-a înfiinţat ,,Asociaţia de dezvoltare 

intercomunitară ECONORD SIBIU,,

Alte proiecte: 

Scrierea proiectului PHARE 2005/2006 „Îmbunătăţirea sistemului de colectare 

şi transport a deşeurilor menajere în municipiul Mediaş”.

Proiectul  se  afla  in  prezent  pe  lista  de  aşteptare  iar  în  cazul  în  care  se  va 

suplimenta bugetul va primi finanţare.

Achiziţii si investiţii

Pe parcursul anului 2007 s-au realizat următoarele investiţii:

-Achiziţii autospeciale : -2 buc. Autogunoiere compactoare

    - 1 buc.Autosararita 5 mc.

    - 1 buc.Autospeciala turn telescopic

    - 1 buc.Autoutilitara 3,5 to

    - 1 buc.Motostivuitor 

    - 1 buc.Automaturatoare primita donatie de la ROMGAZ

    - 2200 Europubele 120 l

     - 60 buc Eurocontainere 1,1 mc

VENITURI SI CHELTUIELI 2007

Venituri din Transferuri                                                                  - 3402722,00 lei

Venituri din Parcări                                                                        -   114777,00 lei 

Venituri Cimitir                                                                               -     16683,00 lei

Venituri A.J.O.F.M.Sibiu(Legea76/2006)                                      -   105224,00 lei
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Venituri din Prestari Servicii                                                          -    517023,00 lei 

                                                                                        ------------------------------------

                                                                    Total venituri                 4156426,00 lei

Cheltuieli ptr.alte bunuri si servicii                                                 -1723396,00 lei  

Cheltuieli ptr.drepturi speciale                                                        -  395241,00 lei 

Cheltuieli de capital                                                                        -    52374,00 lei

Cheltuieli salariale                                                                          - 1405260,00 lei 

Investitii            -   580155,00 lei

                                                                                        ------------------------------------

                                                                    Total cheltuieli               4156426,00  lei
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POLIŢIA COMUNITARĂ MEDIAŞ

            În baza Legii 371/2004, Consiliul  Local Municipal Mediaş, prin Hotărârea 

196/2004, a aprobat înfiinţarea  începând cu data de 01.01.2005 a Poliţiei Comunitare 

Mediaş în scopul  exercitării  atribuţiilor prevăzute în legea administraţiei  în domeniul 

siguranţei cetăţeanului.

           Direcţia principală de efort a activităţii în acest an a constituit-o asigurarea ordinii 

şi  liniştii  publice,profesionalizării  personalului,realizării  unui  suport  logistic 

performant,precum şi cooperarea cu alte instituţii cu atribuţii în acest domeniu. Totodată 

am urmărit  creşterea  operativităţii  şi  eficienţei  în  intervenţie  a  poliţiştilor  comunitari 

pentru prevenirea,descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional 

pentru a oferi comunităţii locale cadrul necesar pentru o viaţă liniştită,în condiţii sporite 

de  securitate  şi  siguranţă  civică,garantarea  şi  apărarea  drepturilor  şi  libertăţilor 

constituţionale,a proprietăţii publice şi private.

Având în vedere problematica extrem de diversă a Poliţiei Comunitare în acest an 

am vizat şi asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea unor servicii publice de calitate 

în interesul cetăţenilor şi de aplicare a legii în mod corect şi ferm.

            Prin schimbul de date şi informaţii dintre instituţii,prin întâlnirile periodice între 

factorii  implicaţi  în  menţinerea  ,asigurarea  sau  restabilirea  ordinii  publice,dar  şi  prin 

acţiunile comune desfăşurate,s-a reuşit cunoaşterea în detaliu a situaţiei infracţionale şi 

contravenţionale  de  pe  raza  municipiului.  În  acest  sens  am  participat  la  şedinţele 

periodice ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică existentă la nivelul judeţului Sibiu.

Prin  metodele  adoptate  am  consolidat  şi  dezvoltat  relaţiile  parteneriale  cu 

comunitatea locală pentru obţinerea sprijinului acesteia în efortul comun de prevenire şi 

contracarare a fenomenului contravenţional şi infracţional.

Prin  tot  ceea  ce  am întreprins  pe  parcursul  anului  am  urmărit  apropierea  de 

cetăţean,în  scopul  îndeplinirii  dezideratelor  de  satisfacţie  cerute  şi  creării  unui  climat 

caracterizat prin siguranţă şi civilizaţie.

În acest an am  desfăşurat următoarele activităţi:

• asigurarea unui climat de ordine  şi linişte publică în zonele şi locurile stabilite prin 

planul de pază şi ordine publică;
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• constatarea  contravenţiilor  şi  aplicarea  sancţiunilor  contravenţionale,conform 

legii,pentru încălcarea prevederilor  legale referitoare la tulburarea ordinii  şi liniştii 

publice şi pentru faptele care afectează climatul social,stabilite prin lege,hotărâri ale 

consiliului local sau dispoziţii ale primarului.

• am contribuit  la  combaterea  faptelor  de  încălcare  a  normelor  legale  privitoare  la 

securitatea şi liniştea cetăţenilor, curăţenia localităţii precum şi alte fapte prevăzute de 

actele normative în vigoare;

• însoţirea in repetate rânduri reprezentanţilor primăriei în diferite misiuni; 

• patrulări  periodice  în  incintele  instituţiilor  de  învăţământ  pentru  prevenirea  şi 

combaterea infracţiunilor comise cu violenţă;

• asigurarea ordinii şi liniştii publice în preajma bisericilor de pe raza municipiului;

• prevenirea  şi  combaterea  încălcării  normelor  legale  privind  regulile  generale  de 

comerţ şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale în cazul încălcării acestora;

• intervenţia  la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea unor stări conflictuale izbucnite 

în  diverse  zone  ale  oraşului  precum  şi  la  cercetarea  anumitor  reclamaţii  ale 

asociaţiilor de locatari sau proprietari ; 

• în această perioadă au fost adresate de către cetăţeni, verificate şi soluţionate circa 

4.100 sesizări verbale, telefonice şi 85 scrise;

• am  continuat  îndepărtarea  din  municipiu  a  persoanelor  care  apelează  la  mila 

publicului;

• în fiecare zi de marţi un agent comunitar se deplasează în satul Ighişul Nou pentru a 

rezolva şi aduna sesizările cetăţenilor din această zonă.

• au fost legitimate un număr de 4.498 persoane,avertizate verbal un număr de 2.094 

persoane,avertizate în scris un număr de 931 persoane şi s-au desfăşurat 25 activităţi 

în comun cu Poliţia Municipală.

Am asigurat buna desfăşurare a următoarelor activităţi:

•  08.01-10.01 asigurarea desfăşurării în condiţii normale a împărţirii de pachete către 

familiile cu venituri mici 

•  14.02.2007  asigurarea  bunei  desfăşurări  a  balului  organizat  de  primărie  la  Casa 

Căsătoriilor.
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•  09.02.-31.03.2007 asigurarea pazei transformatorului electric de pe str. Luncii pentru 

împiedicarea sustragerii de curent electric de către locuitorii de pe str. Luncii nr.1 bl.

2.

• 05.02.2007-  09.02.2007  participarea,  împreună  cu  lucrătorii  de  la  societatea  de 

distribuire  a  energiei  electrice  la  activităţi  de  decuplare  a  racordărilor  ilegale  la 

reţeaua electrică a locatarilor din blocul nr.2 de pe str. Luncii nr.1. 

• 03.03.2007 asigurarea bunei desfăşurări a spectacolului organizat de către Antena 1

• 05.03.2007  asigurarea  ordinii  şi  liniştii  publice  în  zona  băncii  OTP   cu  ocazia 

deschiderii acestei bănci

•  25.03.2007  asigurarea  bunei  desfăşurări  activităţilor  cu  ocazia  ţinerii   hramului 

bisericii Buna Vestire în prezenţa mitropolitului Laurenţiu Streza

•  Asigurăm  un  climat  de  ordine  şi  securitate  publică  cu  ocazia  desfăşurării  unor 

competiţii sportive, în special a meciurilor de baschet, la Sala Polivalentă;

• Am  participat  la  diverse  emisiuni  radio  si  de  televiziune  pentru  a  ne  prezenta 

activitatea.

• 02.04.2007- asigurarea desfăşurării în condiţii optime a Bazarului de Paşti

• 01.04.-17.04.2007- asigurarea pazei transformatorului electric de pe str. Luncii şi a 

blocului nr.1 pentru a împiedica sustragerea de bunuri cât şi legarea ilegală la curent 

de către cetăţenii din această zonă.

• 08.04-09.04.2007-asigurarea bunei desfăşurări a slujbelor religioase cu ocazia zilelor 

de paşti şi a doua zi de Paşti

• 14.04.2007- sprijinirea desfăşurării în condiţii de siguranţă a Crosului Primăverii

• 07.04.2007- sprijinirea desfăşurării în condiţii de siguranţă a spectacolului organizat 

cu ocazia Zilei Internaţionale a Rromilor

• 08.04.2007- asigurarea desfăşurării în condiţii normale a jocului de Ţuru

• 11.04.2007- desfăşurarea de acţiuni comune cu poliţia Municipală şi cu jandarmeria 

pe str.Luncii nr.1 bl.3 pentru verificarea persoanelor ce locuiesc în acest imobil

• 17.04.2007- participarea alături de alte forţe la evacuarea persoanelor care au intrat 

abuziv în blocul nr.2 de pe str. Luncii nr.1 şi care urma să fie demolat
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•  19.04.2007-  asigurarea  desfăşurării  în  condiţii  de  linişte  a  manifestării 

nemulţumirilor unor cetăţeni în faţa primăriei ,ce au fost evacuaţi din bl.2 de pe str. 

Luncii nr.1.

•  04.05.2007- asigurarea desfăşurării în condiţii normale a balului organizat de către 

Liceul MIU la restaurantul Traube

•  08.05.2007-  asigurarea  desfăşurării  în  condiţii  normale  a   activităţilor  de  către 

serviciul de asistenţă socială la Ighiş la cei evacuaţi de la blocul 2

•  09.05.2007 -depunerea de coroane la cimitirul eroilor

•  10.05.2007- asigurarea  desfăşurării  în  condiţii  normale  a Zilelor  Şcolii  la  Şcoala 

Gen.nr.5

•  17.05.2007 -depunerea de coroane la Cimitirul Eroilor cu ocazia Zilei Eroilor.

•  20.05.2007- asigurarea desfăşurării în condiţii normale a Maratonului Internaţional 

Transilvania ediţia a V-a

•  26.05.2007-  asigurarea  desfăşurării  în  condiţii  normale  a  Festivalul  de  Dansuri 

Populare Maghiare Vandorcsizma

•  30.05-01.06.2007- asigurarea desfăşurării în condiţii normale festivităţilor organizate 

cu ocazia Zilei Copilului.

•  08.06.2007-  asigurarea  desfăşurării  în  condiţii  normale  a  Petrecerii  câmpeneşti 

organizate de către firma Meditur la Hanul Căprioara.

•  23.06.2007-  asigurarea  desfăşurării  în  condiţii  normale  a  concursului  de 

mountainbike”Maratonul Medieval”

• 29.06.-30.06.2007-  asigurarea  desfăşurării  în  condiţii  normale  a  Festivalului  Ciuc 

Fest

• 04.07.2007- asigurarea desfăşurării  în condiţii  optime a festivităţilor  organizate  cu 

ocazia Zilei Americii

• 12.07.-15.07.2007- asigurarea desfăşurării în condiţii optime a Festivalului Mediaş - 

Cetate Medievală.

• 20.07.2007- asigurarea desfăşurării  în condiţii optime a festivităţilor de dezvelire a 

monumentului ridicat în cinstea Şcolii Militare Tehnice de Aviaţie Traian Vuia
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• 04.08.2007- asigurarea desfăşurării în condiţii  de siguranţă a Cupei Ring la Beach 

Volei organizată în faţa restaurantului Non Solo Pizza

• 21.09-23.09.2007- asigurarea desfăşurării  în condiţii  normale a  zilelor  Tineretului 

Medieşean

• 23.09.2007- asigurarea desfăşurării în condiţii normale a Expoziţiei chinologice

• 26.09.2007-Participarea împreună cu angajaţi ai primăriei şi ocolului silvic în zona 

Wewern pentru  a depista persoanele care păşunează în această zonă

• 29.09.2007 -Asigurarea  desfăşurării  în  condiţii  normale  a  festivităţii  Party  house” 

Music Hall” la fosta şcoală de aviaţie.

• 06.10.2007-Asigurarea desfăşurării în condiţii normale Zilei Recoltei

• 17.12.2007-  Asigurarea desfăşurării în condiţii de siguranţă a balului bobocilor la 

Liceul MIU

• 24.12-26.12.2007- Asigurarea desfăşurării în condiţii normale a zilelor de Crăciun

• 31.12.2007- Asigurarea desfăşurării în condiţii normale a spectacolului de artificii de 

Revelion

            În  anul  2007 agenţii  comunitari  au aplicat  un număr  de  1627 sancţiuni 

contravenţionale şi toate persoanele sancţionate contravenţional au fost introduse in baza 

de date a Poliţiei Comunitare.

             Din cele 1627-contravenţii constatate, 905 au fost sancţionate cu amenda ,suma 

din amenzi ridicându-se la  77.172 lei,  iar 722 procese verbale au fost sancţionate cu 

avertisment.

              Din cele 905 procese verbale sancţionate cu amendă au fost plătite sau luate în 

debit un număr de 612 procese verbale cu o valoare de 39.631 lei.

              Procesele verbale ce s-au aplicat în anul 2007 , defalcate pe acte normative se 

prezintă astfel:

  H.C.L.10/2005=723 P.V.                                                          

             -358 p. v. =28.917 lei încasaţi 16.598 lei

             -365 p. v. =avertismente

  H.C.L.70/2004=  52 P.V.

-26 p. v. =2.350 lei încasaţi 1.237 lei

-26 p.v.=avertismente
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 H.C.L. 147/2006= 194 P.V.

-98 p.v. = 5.980 lei încasaţi 2.430 lei

-96 p.v.=avertismente

  H.C.L. 6/2006= 3 p.v.

-3 p.v.=4.150 lei încasaţi 2.075 lei

 H.C.L. 159/2004=7 P.V.

-1 p.v. = 150

- 6 p.v.=avertismente

  L.61/1991=220 p. v.

       -121 p. v. =20.800 lei încasaţi 13.100 lei

       - 99 p. v. =avertismente

  L.12/1990=386 p v.

           -297 p. v. =14.325 lei încasaţi 4.191 lei

           -89 p. v.  =avertismente

  HOTARAREA 661/2001 =42 p v.

           -  1 p. v.  =500 lei

           -41 p. v.  =avertismente

Având in vedere atribuţiile  funcţionale  legale stabilite  in Legea 371/2004,H.G.

2295-2004, orientarea principală a activităţii a fost aceea de prevenire a încălcării actelor 

şi legilor în vigoare iar în funcţie de situaţie am aplicat şi amenzi contravenţionale.

În anul 2007 am insistat pe consolidarea stării şi practicii disciplinare,creşterea 

exigenţei şi fermităţii în aplicarea prevederilor legale şi reducerea abaterilor disciplinare. 

Pe  parcursul  acestui  an  au  fost  sancţionaţi  2  agenţi  comunitari  pentru  neglijenţă  în 

îndeplinirea  atribuţiilor  de  serviciu.  Astfel  putem menţiona  că  situaţia  disciplinară  la 

nivelul instituţiei este bună.

În acest an am organizat un număr de 4  concursuri pentru ocuparea unor funcţii 

de agenţi comunitari. Astfel am încadrat în această perioadă 12 agenţi comunitari.

Tot  în  această  perioadă  a  plecat  prin  demisie  din  cadrul  instituţiei  un  agent 

comunitar.

            Bugetul alocat Poliţiei Comunitare pe anul 2007 a fost de 940.000 lei din care 

subvenţia de la bugetul primărie a fost de 880.000 lei
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PRIMAR

SEF POLITIE COMUNITARA
Director executiv

1+39 (39 FP + 1 PC )

COMPARTIMENT RESURSE 
UMANE, SALARIZARE 

CONTABILITATE SI  LOGISTICĂ
3 (2 FP + 1 PC )

4
 Compartiment poliţia 

animalelor
2 FP

SERVICIUL ORDINE 
PUBLICA

1 Ref . spec + 33 ag com 
34FP

Pentru anul 2008 am propus un stat de funcţii care să cuprindă un număr de 35 agenţi 

comunitari,agenţi cu care să putem să acoperim sarcinile pe care le avem de îndeplinit.

            Totodată  pentru anul 2008 am solicitat  un buget de 1.441.000 lei  necesar 

funcţionării cu următoarea organigramă:

    

            În anul 2008 ne propunem ca  prin promovarea în Parlamentul României a unui 

nou proiect de lege care să reglementeze în termeni reali locul şi rolul Poliţiei Comunitare 

în viaţa comunităţilor locale printr-o mai bună delimitare a atribuţiilor şi competenţelor, 

puse  în  corelaţie  cu  cele  ale  Poliţiei  şi  Jandarmeriei  Române,  să  se  elimine  anumite 

paralelisme  şi  suprapuneri  care  produc  în  momentul  de  faţă  confuzii  atât  pentru 

instituţiile menţionate mai sus dar cât şi pentru cetăţean.
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Luând în calcul că Mediaşul se întinde pe o suprafaţă de 1506 ha cu un număr 

total  de  328  de  străzi, 22  instituţii  de  învăţământ,  2  cartiere  cu  un  mare  număr  de 

densitate  de  locuitori  pe  suprafaţă,  şi  o  populaţie  de  aproximativ  55.000  de 

locuitori,menţionăm  faptul  că  numărul  de  35  agenţi  comunitari  destinaţi  pentru 

menţinerea ordinii şi liniştii publice este insuficient.

O  problemă  cu  care  ne  confruntăm  este  aceea  a  slabei  salarizări  a 

personalului,ceea ce conduce la o mică bază de recrutare  a personalului din punct de 

vedere calitativ.

Sperăm ca odată cu intrarea în vigoare a noii Legi a Poliţiei Locale ,această nouă 

poliţie  să  devină  o  instituţie  importantă  a  administraţiei  publice  locale  la  îndemâna 

cetăţenilor.
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SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA 

UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

            Serviciul Public pentru administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat  a  fost  înfiinţat  prin  HCL  Mediaş  nr.262/2006  în  baza  Legii  nr.84/1995-Legea 

Învăţământului  şi  a  Legii  215/2001-Legea  administraţiei  publice,  ca  serviciu  cu 

personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Mediaş.

            Obiectul  de  activitate  al  Serviciului  a  constituit  acordarea  de  asistenţă, 

coordonarea, avizarea, verificarea, în condiţiile legii, a activităţii unităţilor de învăţământ 

care funcţionează în imobile parte din domeniul public al municipiului Mediaş.

Principalele activităţi desfăşurate:

 Întocmirea bugetelor unităţilor de învăţământ şi centralizarea  proiectele de buget ale 

acestora pe forme de învăţământ şi trimestre;

   Întocmirea   proiectul  de  buget   al   Biroului  de  Învăţământ  spre  aprobare  şi 

estimările pe următorii ani.

   Asigurarea repartizării sumelor necesare finanţării de bază ale unităţilor şcolare în 

baza fondurilor alocate;

  Calcularea ponderii  cheltuielilor materiale din finanţarea de bază pentru unităţile 

şcolare ţinând cont de următorii indicatori:

a) număr de elevi şcolarizaţi pe   nivel de învăţământ, filieră şi profil

b) costul standard pentru un elev

          c) coeficienţi de corecţie pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră şi profil din 

mediul urban sau rural în care funcţionează unitatea de învăţământ

 Deschideri bugetare în baza bugetului aprobat pentru fiecare unitate de învăţământ, pe 

feluri de cheltuieli:cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, burse, investiţii;  

  Centralizarea  lunară a   anexelor  2 şi  2B privind    monitorizarea  cheltuielilor  de 

personal  de la unităţile de învăţământ şi întocmirea anexelor 2 şi 2B pentru serviciu.

  Ţinerea evidenţei tuturor modificărilor şi hotărârilor emise în urma suplimentărilor şi 

rectificărilor de buget;
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  Asigurarea  corespondenţei  şi comunicărilor în legătură cu bugetele unităţilor din 

învăţământ la  Consiliul Judeţean, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean.

   Ţinerea evidenţei decontărilor sumelor alocate din fondurile primite prin transferuri 

din bugetul de stat pentru finanţarea unor cheltuieli   de capital  pentru unităţile de 

învăţământ, prin hotărâri ale Guvernului României, pe anul 2007, după cum urmează: 

      -HG nr.300/2007  Grădiniţa  Pinocchio  cu suma de 300.000 lei/ pentru reabilitare

      -HG nr.300/2007 Grădiniţa nr.12 cu suma de 494.000 lei/pentru reparaţii capitale

      -HG nr.300/2007 Liceul  teoretic  Axente Sever cu suma de 292.000  lei/pentru 

reabilitare

      -HG nr.617/2007 Grădiniţa Piticot cu suma de 273.000 lei/pentru reparaţii capitale

       -HG nr.1285/2007 Grădiniţa  Bucuria  Copiilor  cu  suma de  500.000 lei/pentru 

reabilitare  -HG nr.1285/2007 Şcoala  cu  cl.I-VIII  nr.8  cu  suma de  200.000 lei/pentru 

utilităţi

  Întocmirea caietelor de sarcini pentru licitaţiile care s-au făcut în cursul anului 2007 

pentru realizarea lucrărilor de reabilitare şi renovare la unităţile de învăţământ.

   Lucrările de reabilitare şi reparaţii capitale  au  fost  urmărite   şi   supravegheate  pe 

tot  parcursul execuţiilor lor, inclusiv lucrările de construcţii de la Şcoala I. Bathory şi 

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 .

  Încheierea contractului pentru realizarea studiului de management energetic  pentru 

toate unităţile de învăţământ preuniversitar din Mediaş.

− Întocmirea contractelor de service pentru toate unităţile  şcolare care deţin centrale 

termice şi sobe cu convector. 

•  Întocmirea pontajului lunar pentru serviciu

•  Întocmirea statelor de plată şi situaţiilor recapitulative a salariilor personalului din 

serviciu

•  Întocmirea  propunerilor,  angajamentelor  şi  ordonanţărilor  pentru  plata  bunurilor, 

serviciilor şi salariilor

•  Depunerea la B.C.R. Mediaş a documentelor pentru alimentarea cardurilor de salarii 

pentru personalul serviciului
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•  Verificarea, înregistrarea şi centralizarea datelor din situaţiile financiare trimestriale 

şi anuale ale unităţilor de învăţământ

•  Verificarea  închiderii  corecte  a  conturilor  de  venituri  şi  cheltuieli  din  situaţiile 

financiare trimestriale şi anuale ale unităţilor de învăţământ

•  Verificarea  soldurilor  tuturor  disponibilităţilor  din  trezorerie  cu  soldul  conturilor 

existente în bilanţul trimestrial şi anual

•  Avizarea  situaţiilor  financiare  trimestriale  şi  anuale  ale  unităţilor  de  învăţământ 

privind execuţia bugetară, în conformitate cu normele metodologice ale M.F.P.  

•  Înregistrarea  zilnică,  cronologică  a  operaţiunilor  contabile  ce  decurg  conform 

extraselor de cont şi anexelor acestora privind conturile de materiale şi investiţii, pe 

fiecare capitol de unde s-a efectuat cheltuiala conform listei de investiţii pentru Biroul 

Învăţământ;

•  Închiderea  corectă  a  conturilor  de  venituri  şi  cheltuieli,  întocmirea  balanţei  de 

verificare precum şi a bilanţului Biroului de Învăţământ; 

•  Corelarea formularului de bilanţ cu anexele corespunzătoare fiecărui cod;

•  Corelarea bilanţului unităţilor de învăţământ cu contul de rezultat patrimonial;

•  Verificarea corelării  extraselor de cont ale unităţilor  de învăţământ cu balanţa  de 

verificare şi bilanţul;

•  Corelarea contului de rezultat  patrimonial  ale unităţilor de învăţământ cu anexele 

corespunzătoare anexelor bilanţului;

•  Întocmirea bilanţului centralizat al unităţilor de învăţământ, al contului de rezultat 

patrimonial centralizat precum şi anexele aferente bilanţului centralizat;

•  Întocmirea  viramentelor  aferente  salariilor  angajaţilor  Biroului  de  Învăţământ, 

precum şi înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor cu salariile;

•  Întocmirea zilnică a ordinelor de plată aferente facturilor;

•  Întocmirea şi depunerea lunară a declaraţiei fiscale lunare privind obligaţia de plată 

la bugetul de stat;

•  Evidenţa contabilă a materialelor, a obiectelor de inventar precum şi a mijloacelor 

fixe din cadrul serviciului;

•  Aplicarea vizei de control financiar preventiv, după verificarea tuturor documentelor;
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•   verificarea şi propunerea spre avizare a  statelor de funcţii a unităţilor şcolare în 

vederea  aprobării  acestora  de  către  Inspectoratul  Şcolar  Judeţean,  pe  baza 

normativelor în vigoare;

•   Monitorizare elevi din unităţile şcolare;

•  Consiliere accesare fonduri europene;

•   Soluţionarea  cererilor  unităţilor  de învăţământ  după  ce acestea  au  fost  aduse la 

cunoştinţa Consiliului Local;

•   Participarea la examenele de angajare a personalului în unităţile de învăţământ

•  Participarea la şedinţele  consiliile de administraţie a unităţilor şcolare

•  Participări   la   întâlnirile  organizate  de  unităţile  şcolare  ,  ISJ  Sibiu  şi  Consiliul 

Judeţean Sibiu.

BIROU ÎNVĂŢĂMÂNT

            În municipiul Mediaş  există 22 de unităţi de învăţământ, cu personalitate juridică, 

a căror funcţionare este finanţată de Consiliul Local Mediaş. Aceste unităţi de învăţământ 

sunt structurate astfel:

•  5 licee 

•  10 şcoli generale

•  7 grădiniţe

            Numărul elevilor înscrişi la unităţile  de învăţământ  din municipiul Mediaş 

în anul şcolar 2006/2007 a fost  de 10.370 şi  se prezintă astfel:  

Unitatea de învăţământ Nr. de copii înscrişi
Liceu- teoretic 1.336
         -tehnologic 1.654
         -şcoala de arte şi meserii (SAM) 1.070  
Şcoala generală- ciclu primar (cl.I-VIII) 2.209
                         - ciclu gimnazial (cl.I-VIII) 2.498
Grădiniţă –cu program normal 427
Grădiniţă –cu program prelungit 1.176
TOTAL 10.370

            Pentru domeniul învăţământului preuniversitar de stat din municipiul Mediaş, 

pentru anul bugetar 2007, s-a alocat suma de 24.254.000 lei astfel: 
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RON Lei RON
Cheltuieli de personal 18.420.000
Cheltuieli materiale 3.042.500
Burse 80.000
TOTAL investiţii : 2.711.500
din care : - buget local 652.500
                 -din transferuri din bugetul de stat (conf. HG.
300, 617, 1285/2007)

2.059.000

Total sume alocate anul 2007 24.254.000 

La  investiţii  din  bugetul  local  sumele   alocate   pe  anul  2007  la  unităţile  de 

învăţământ s-au utilizat după cum urmează:

Nr.
crt

Unitatea de Învăţământ 

Sume 
alocate 

la 
investiţii 

din 
bugetul 

local 
(lei)

Obiectul investiţiei

1. Liceul  St.L.Roth 382.000 Achiziţionat şi montat centrală termică
2. Liceul Axente Sever 30.000 Reabilitare corp clădire E
3. SNG 20.000 Reabilitare grupuri sanitare 
4. Grup Şcolar Ind.Uşoară 10.000 Achiziţionat şi montat sistem climatizare

  5. Grup Şcolar Automecanica 70.000 Reabilitare  instalaţia  termică,  montat  uşi 
termopan

6. Şcoala Mihai Eminescu 20.000 Proiect instalaţie gaz
7. Şcoala gen.nr.4 17.000 Dotări independente (calculatoare, xerox)
8. Şcoala gen.nr.5 15.000 Tencuieli interioare şcoală
9. Şcoala gen.nr.7 20.000 Înlocuit căi acces, reparaţii sală sport şi  vestiare

10. Şcoala gen.nr.8 20.000 Dotări  independente   şi  reabilitare  instalaţii 
canalizare

11. Şcoala Ighişu Nou 10.000 Reabilitare grup social
12. Grădiniţa  Dumbrava 

Minunată
5.500 Dotare cabinet de documentare şi cercetare

13. Grădiniţa Micul Prinţ 15.000 Reabilitare centrală termică (înlocuit  cazan)
13. Grădiniţa Pinocchio 18.000 Amenajare  curte  joacă  copii  (înlocuit  apărare 

joacă),
refacere terasă, înlocuit poarta principală.

TOTAL INVESTIŢII
buget local

652.500
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Nr.
crt Unitatea de Învăţământ

Transferuri 
de la 

bugetul
de stat (lei)

Temei legal Obiectul investiţiei

1. Grădiniţa Pinocchio 300.000 HG nr.300/2007 Reabilitare
2. Grădiniţa nr.12 494.000 HG nr.300/2007 Reparaţii capitale
3. Liceul Axente Sever 292.000 HG nr.300/2007 Reabilitare 
4. Grădiniţa Piticot 273.000 HG nr.617/2007 Reparaţii capitale
5. Grădiniţa BucuriaCopiilor 500.000 HG nr.1285/2007 Reabilitare
6. Şcoala gen.nr.8 200.000 HG nr.1285/2007 Utilităţi

TOTAL
de la bugetul de stat

2.059.000

Repartizarea fondurilor pentru învăţământ  se face la nivelul autonomiei locale, 

fapt ce a condus la un grad mai ridicat al calităţii  învăţământului oferit de municipiul 

Mediaş, datorită competiţiei dintre unităţile de învăţământ.

 

48



ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR MEDIAŞ

          Anul 2007 din punct de vedere funcţional al Pieţei Agroalimentare a implicat 

modificări  de  ordin  major  întrucât  acest  an  a  reprezentat  anul  începerii  lucrărilor  de 

reamenajare a Pieţei Agroalimentare Mediaş conform standardelor europene.

             Primul semestru al anului a debutat cu reactualizarea contractelor privind 

serviciile  implicate  în  buna  desfăşurare  a  activităţii  Pieţei  Agroalimentare  Mediaş: 

Serviciul  Public  de Ecologizare,  SC Denco SRL (reparaţii  cântare),  SC Interfrig  SRL 

(reparaţii şi întreţinere aparate de climatizare), SC Ippon Med SRL (serviciul de pază şi 

protecţie), SC Indsoft SRL (întreţinere program informatic de contabilitate).

            Totodată au fost reactualizate şi contractele privind desfăşurarea activităţii de 

comerţ  a  mai  multor  societăţi  comerciale,  asociaţii  familiale  sau  persoane  fizice 

autorizate care au alocate terenuri  şi spatii  sub formă de chirie pe domeniul public al 

Administraţiei Pieţelor Mediaş.

            S-a  procedat  la  repartizarea  meselor  pentru  producători,  persoane  fizice 

autorizate, asociaţii familiale şi societăţi comerciale în număr de 270 locuri.

            În semestrul următor respectiv luna iunie 2007 a fost demarată operaţiunea de 

mutare  a  Pieţei  Agroalimentare  Mediaş  din  vechea  locaţie  Virgil  Madgearu  în  noua 

locaţie  atribuită  de  Primăria  Municipiului  Mediaş  respectiv  strada  I.C.  Bratianu, 

operaţiune ce a implicat contractarea SC Alex Rom SRL, societate specializată în astfel 

de operaţiuni. Costurile acestei operaţiuni au însumat aproximativ 30.000 lei.

            Odată cu mutarea pieţei am procedat la delimitarea spaţiilor comerciale prin 

marcaje şi însemne rutiere.

            S-a procedat la efectuarea demersurilor în vederea obţinerii avizelor necesare 

pentru ca piaţa să funcţioneze în parametrii legali (aviz sanitar, aviz protecţia mediului, 

certificat de urbanism).

S-au  soluţionat  în  această  perioadă  şi  cele  două  probleme  semnalate  de  către 

Direcţia de Sănătate Publică Mediaş privind spaţiul special amenajat pentru colectarea 

deşeurilor şi cea a grupului sanitar.
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Am  achiziţionat  cu  sprijinul  Serviciului  Public  de  Ecologizare  Mediaş  două 

toalete ecologice aduse de la Cluj Napoca.

S-a realizat asigurarea apei curente de la reţeaua oraşului şi canalizare, lucru ce a 

implicat cheltuieli de aproximativ 7.000 lei.

S-a amenajat spaţiu adecvat pentru vânzarea florilor şi a aranjamentelor florale.

În luna octombrie am organizat festivitatea ce are loc anual, “Ziua Recoltei Ediţia 

2007”.

            Odată  cu  demararea  lucrărilor  de  şantier  pentru  reamenajarea  Pieţei 

Agroalimentare  Mediaş  în  anul  2007  au  survenit  modificări  majore  şi  la  nivelul 

încasărilor  taxelor  deoarece  noua locaţie  provizorie  nu a  mai  asigurat  spaţiul  necesar 

pentru toţi comercianţii pe care piaţa îi avea în vechea locaţie, iar mulţi comercianţi cu 

chioşcuri s-au retras, fiind nevoiţi să stopeze activitatea.

Referitor la Hotărârile Consiliului Local din anul 2007 referitoare la Administraţia 

Pieţelor Mediaş, menţionăm că acestea au fost respectate întocmai şi la timp.

În cursul anului 2007 Administraţia Pieţelor Mediaş a obţinut venituri de 554.318 

lei iar cheltuielile au fost de 595.908 lei după cum urmează:

Venituri:

 Venituri din taxe forfetare: 157.120 lei;

 Venituri din prestări servicii: 31.578 lei;

 Venituri din chirii şi taxe teren: 365.620 lei.

Cheltuieli:

 Salarii: 311.993 lei;

 Tichete de masă: 36.424 lei;

 Încălzit: 8.062 lei;

 Iluminat: 12.431 lei;

 Salubrizare: 52.272 lei;

 Apă, canal: 32.740 lei;

 Telefon: 7.703 lei;

 Furnituri birou: 1.946 lei;

 Materiale pentru curăţenie: 3.300 lei;

 Servicii sanitar veterinare: 113 lei;
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 Servicii de întreţinere climatizare hală: 265 lei

 Servicii software: 5.221 lei;

 Servicii deratizări şi dezinfectare hală: 137 lei;

 Servicii pază şi ordine: 32.619 lei;

 Asigurări hală şi dormitoare: 1.061 lei;

 Verificări metrologice: 7.171 lei;

 Reparaţii curente: 14.609 lei;

 Obiecte inventar: 2.274 lei;

 Cheltuieli investiţii, studii fezabilitate, proiecte tehnice: 39.762 lei;

 Bonuri taxe, prestări servicii şi alte imprimate: 5.193 lei;

 Impozit clădiri: 5.018 lei

 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare: 15.594 lei.

Sold 31.12.2006: 50.199 lei

Venituri 2007: 554.318 lei

Cheltuieli 2007: 595.908 lei

Sold 31.12.2007: 8.609 lei
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