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Cuvânt înainte

Raportul  primarului este  o  necesitate  şi,  totodată,  o  datorie  faţă  de  cetăţeanul  
municipiului Mediaş. 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. 

În cuprinsul acestui raport se prezintă un bilanţ al activităţilor depuse de municipalitate  
pe parcursul  anului 2006. Municipalitatea a iniţiat  aceste acţiuni  având în vedere interesul  
medieşenilor şi satisfacerea într-o măsură cât mai mare a cerinţelor cetăţenilor. 

Ne propunem să redefinim municipiul Mediaş, ca un „oraş în care merită să trăieşti”,  
prin implicarea administraţiei în sectoarele unde, în lumina actelor normative aplicabile, să  
poată  pune  amprenta  proprie  prin  alegerea  celei  mai  bune  strategii  în  administrarea 
municipiului.
Acest  deziderat  se  poate  realiza  prin  întărirea  societăţii  civile,  asigurând  parteneriate  cu  
organizaţiile non guvernamentale şi crearea cadrului propice dezbaterilor publice, prin redarea  
încrederii  cetăţeanului  în  organele  sale  reprezentative,  prin  optimizarea  şi  îmbunătăţirea 
calităţii  serviciilor  oferite,  prin  dinamica  dezvoltării,  prin  crearea  unui  climat  economic  
sănătos, urmare a atragerii investitorilor şi crearea unor noi locuri de muncă, prin combaterea  
marginalizării prin re-socializare.

Aspectele principale ce conturează acţiunea publică a celor două paliere definitorii –  
primarul şi consiliul local – sunt rezultatele consemnate în doi ani şi jumătate de administraţie,  
pus  în  slujba  a  ceea  ce  reprezintă  cetăţeanul -  suveranul,  clientul  şi  beneficiarul  acestor  
rezultate. 

Calitatea  actelor  administrative  a  crescut  ca  rezultat  al  activităţii  susţinute  a  
administraţiei, a creşterii interesului şi modului de abordare de către serviciile de specialitate  
din cadrul aparatului propriu precum şi a calificării profesionale ale funcţionarului public.

Daniel Thellmann
Primarul Municipiului Mediaş
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CAPITOLUL I.

RAPORT PRIVIND STAREA ECONIMICĂ ŞI SOCIALĂ

A MUNICIPIULUI MEDIAŞ
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1. DATE DEMOGRAFICE

Numărul populaţiei municipiului Mediaş, conform datelor recensământului populaţiei din 

anul 2002, este de 55.153 persoane. În perioada 2000 – 2006 au fost înregistraţi 3.646  de nou-

născuţi dintre care 518 s-au născut în anul 2006. Numărul deceselor înregistrate pe parcursul 

anului 2006 este de  585. 

Evoluţia forţei de muncă în municipiul Mediaş este prezentată în tabelul următor:

01.01.2006 31.12.2006
Şomeri indemnizaţi 1.822 1.391
Şomeri neindemnizaţi 2.262 2.339
Rata şomajului
(se calculează numai la nivel de judeţ)

5,9 5,2

În municipiul Mediaş există 22 de unităţi de învăţământ, a căror funcţionare este finanţată de 

Consiliul Local Mediaş. Aceste unităţi de învăţământ se împart în felul următor:

- 5 licee

- 10 şcoli generale

- 7 grădiniţe

Numărul copiilor înscrişi la unităţile de învăţământ din municipiu se prezintă în felul următor:

Unitate de învăţământ Nr. copii 
Liceu 2.990
Şcoală de arte şi meserii 1.070
Ciclu primar (clasele I – IV) 2.430
Ciclu gimnazial (clasele V – VIII) 2.268
Grădiniţă 1.603
Total 10.370

Pentru  domeniul  învăţământului  în  municipiul  Mediaş  în  anul  2006  s-a  alocat  suma  de 

23.117.210 lei, din care 950.000 lei provin din Fondul de rezervă al Guvernului României. 
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Suma de 23.117.210 lei alocat învăţământului s-a cheltuit în felul următor:

Cheltuieli materiale 3.130.530 lei
Investiţii 1.435.540 lei
Drepturile  salariale  ale  personalului  angajat  în 
învăţământ

18.443.590 lei

Burse 107.550 lei
 

Repartizarea fondurilor pentru învăţământ se face la nivelul autonomiei locale, fapt ce a condus 

la un grad mai ridicat al calităţii învăţământului oferit în municipiul Mediaş, datorită competiţiei 

dintre unităţile de învăţământ.

2. DOMENIUL ECONOMIC

În atingerea stadiului actual de dezvoltare economică a municipiului Mediaş un rol foarte 

important i-a revenit Consiliului Local Mediaş, printr-o deschidere largă spre propunerile noi din 

partea agenţilor economici şi prin modul nebirocratic şi corect de aprobare a tuturor demersurilor 

legate de construirea, modernizarea şi dotarea cu utilităţi urbane a agenţilor economici.

Din următorul tabel reiese evoluţia crescândă a bugetului municipiului în perioada 2004 – 

2007.

Unul dintre factorii  cei mai importanţi  care se reflectă pozitiv în bugetul local este dinamica 

economică ascendentă a municipiului.

Bugetul local 2004                    venituri 31.395,72 mii RON
                                                 cheltuieli 28.912,29 mii RON
Bugetul local 2005                    venituri 38.240,78 mii RON
                                                 cheltuieli 38.214,57 mii RON
Bugetul local 2006                    venituri 59.018,15 mii RON
                                                 cheltuieli 55.645,35 mii RON
Bugetul local 2007 69.446,00 mii RON

6



Pentru anul 2006 suma prevăzută pentru cote şi sume defalcate din impozitul de venit era de 

13.628,48 mii RON, iar la execuţia bugetului s-a constatat suma de 14.530,83 mii RON, ceea ce 

denotă că economia municipiului Mediaş s-a redresat, fiind pe un trend ascendent. 

Din analiza acestor date este evidentă concluzia, că în ultimii ani a crescut semnificativ 

numărul  locurilor  de muncă din municipiu prin revitalizarea  întreprinderilor  existente,  dar în 

mod special prin noi investiţii (Platforma industrială AUTOMECANICA şi Platforma industrială 

de pe Şoseaua Sibiului). 

Astfel angajamentul primarului de a susţine investiţiile în Mediaş şi implicit aceea de a 

spori numărul locurilor de muncă  a fost îndeplinit. În momentul actual se constată o puternică 

diminuare a şomajului din municipiul Mediaş, simultan cu lipsa forţei de muncă autohtone în 

anumite domenii. Din acest punct de vedere se menţionează importanţa elaborării unor politici 

publice adecvate cu focalizarea asupra unei oferte potrivite către tineretul medieşean (absolvenţii 

liceelor, şcolilor de arte şi meserii şi ai universităţilor), cum ar fi: construirea de locuinţe ANL, 

diversificarea  ofertei  pentru  petrecere  timpului  liber,  sensibilizarea  asupra   sentimentului  de 

apartenenţă la această cetate medievală.

Un rol major în balanţa economică locală le revine întreprinderilor gazului metan:

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. şi  S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. , care împreună cu sucursalele şi 

întreprinderile  conexe  contribuie  la  crearea  unor  locuri  de  muncă  de  înaltă  calificare.  Prin 

performanţele  economice  deosebite  aceste  societăţi  contribuie  decisiv  la  prosperitatea 

municipiului Mediaş.

O dinamică de dezvoltare înaltă au înregistrat societăţile de construcţii din Mediaş: 

S.C.  DAFORA S.A., S.C. COMSERVICE S.A., S.C.  ALEXROM S.A., S.C. TERACOM 

S.R.L.,  S.C.  GRANIT  S.R.L. Aceste  societăţi  comerciale  au  realizat  obiective  atât  pentru 

municipalitate (clădirea de pe Piaţa Ferdinand nr. 1, Biblioteca Muncipală, ANL-urile)  cât şi 

mari obiective pentru terţi (halele S.C. KROMBERG & SCHUBERT S.R.L. MEDIAŞ, sediul 

S.C. ROMGAZ S.A., S.C. BILLA S.R.L. şi obiectivele industriale de pe Platforma industrială 

AUTOMECANIA).

Un aport deosebit în tabloul economic al municipiului aduce S.C. EMAILUL S.A. prin 

constanţa funcţionării, bazându-se pe o tradiţie veche de producţie a vaselor emailate, căutând 
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noi  pieţe  de  desfacere  şi  ducând  renumele  oraşului  pe  întregul  mapamond  prin  exporturile 

efectuate. 

S.C. ARMAX GAZ S.A.  este o unul din liderii naţionali în producerea de aparatură şi 

echipamente, confecţii metalice, piese de schimb, reparaţii şi prestări servicii în domeniul gazifer 

şi petrolier, având numeroşi parteneri în ţară şi străinătate. 

Trebuie  menţionat  revenirea  şi  stabilizarea  în  peisajul  economic  medieşean  a  două 

întreprinderi de tradiţie: S.C. RELEE S.A. din industria electrotehnică-electronică prin produse 

caracterizate de un proces tehnologic de înaltă performanţă şi  S.C. VITROMETAN S.A.  din 

domeniul sticlăriei prin retehnologizarea liniilor de producţie şi crearea unor obiecte de uz casnic 

caracterizate printr-o frumuseţe deosebită. 

Cel  mai  bun  exemplu  pentru  tranziţia  către  o  economie  viabilă  o  înregistrăm  pe 

Platforma industrială AUTOMECANICA, unde îşi desfăşoară activitatea următoarele firme:

S.C.  AUTOMECANICA  S.A.,  S.C.  LANGENDORF  MEDIAS  S.R.L.,  S.C.  MEDIAS 

INDUSTRIES S.R.L., S.C. KENNGOTT S.R.L., S.C. AUTOMOTIVE SERVICE S.R.L., 

S.C. ATL CONSTRUCTII S.R.L.,  S.C. DRESSEL & HÖFNER S.R.L.,  S.C. SYSTEME 

CONTACT  S.R.L.  Pe  această  platformă  industrială  se  desfăşoară  una  din  cele  mai  mari 

investiţii în domeniul construcţiei maşinilor din municipiul Mediaş.

Medieşenii  au  salutat  apariţia  unor  noi  investitori,  cum ar  fi  S.C.  KROMBERG & 

SCHUBERT S.R.L. MEDIAŞ , S.C. BACHMANN DC ROMANIA S.R.L. şi  S.C. MORA 

IPR S.R.L.,, firme care au contribuit substanţial la creşterea locurilor de muncă din municipiu. 

Evoluţia economică pozitivă din Mediaş nu a trecut neobservată de către marile companii 

comerciale, care au început achiziţionarea de terenuri pentru construirea unor supermarketuri şi 

mall-uri  (KAUFLAND,  PENNY  MARKET)  sau  au  început  investiţiile  pentru  amenajarea 

sediilor comerciale (BILLA, SPAR). 

Această evoluţie a condus la creşterea puterii de cumpărare a medieşenilor şi la creşterea 

numărul societăţilor prestatoare de servicii. 

Un semn de prosperitate în municipiul Mediaş îl reprezintă şi apariţia în cartierele municipiului a 

filialelor unor bănci cu renume: RAIFFEISEN BANK, BANCA CARPATICA, BCR şi  BRD. 
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Aceste  rezultate  s-au  obţinut  în  pofida  faptului  că  S.C.  Vitrometan  S.A.  şi-a  redus 

personalul şi că S.C. GEROMED S.A.  şi-a închis porţile. 

Bani aduşi în Mediaş

Realizarea  bugetului  local  într-o  proporţie  de  103%  a  fost  posibilă  nu  numai  prin 

contribuţia medieşenilor ci şi prin canalizarea unor fonduri europene sau guvernamentale spre 

municipalitate. 

- fonduri  PHARE în valoare de 1.000.000 euro pentru Serviciul Public de Ecologizare, 

proiectul „Colectare selectivă şi transfer a deşeurilor menajere solide în Mediaş”

- fonduri  PHARE  pentru  reamenajarea  clădirii  de  pe  Piaţa  Regele  Ferdinand  nr.  1 

(Primăria Veche) în valoare de 94.349,46 euro. şi  cofinanţare de la Ministerul Integrării 

în valoare de  31.449,82 euro

- se  va  depune  spre  aprobarea  Comisiei  Europene  documentaţia  pentru  proiectul 

“Reabilitarea  sistemelor  de  apă  şi  apă  uzată  în  zona  de  Nord-Est  a  judeţului  Sibiu, 

localităţile Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni”, împărţit pe următoarele etape:

I.A. 2008 – 2010: 49.120.000 euro

I.B. 2010 – 2013: 39.309.000 euro

II.   2013 – 2018: 15.369.000 euro

-     70.000 euro prin proiectul Logo-East “Abordare integrată a managementului intern în 

       Primăria Mediaş”, finanţat de VNG Olanda

-     70.000 euro pentru Serviciul Public de Ecologizare prin proiectul Logo-East “Costul 

      eficient al managementului deşeurilor”, finanţat de VNG Olanda

-  fonduri  obţinute  pentru  reabilitarea  unor  unităţi  şcolare  (Şcoala  Generală  nr.  2, 

Şcoala Generală nr. 3, Grădiniţa nr. 17, etc.) în valoare de 1.200.000,00 RON

3. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Aderarea  la  Uniunea  Europeană  a  impus  creşterea  complexităţii  şi  a  gradului  de 

profesionalitate a ofertelor sociale pentru familiile şi persoanele aflate în dificultate. În acest sens 
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mutaţia  cea  mai  importantă  în  vederea  conformării  cu  noile  standarde  o  constituie  crearea 

Direcţiei de Asistenţă Socială.

În vederea satisfacerii nevoilor sociale în anul 2006  a fost alocată suma de 4.716,00 mii 

RON din bugetul local.

Prin activitatea ei în anul 2006, Direcţia de Asistenţă Socială a contribuit la pacea socială 

prin rezolvarea potenţialului de conflict din cartierul Tineretului din municipiu prin refacerea 

instalaţiilor sanitare din imobilele locuite de romi. 

În colaborare cu Agenţia Naţională pentru Romi au fost elaborate diferite proiecte care vizează 

ridicarea standardelor de viaţă din cadrul acestei comunităţi. 

4. CULTURĂ

Datorită  situaţiei  precare  a  bugetului  local  din  anii  anteriori,  cultura  promovată  de 

Municipiul Mediaş nu s-a putut ridica la nivelul aşteptărilor şi a standardelor dorite. Primul pas 

în revitalizarea vieţii culturale din municipiu l-a constituit crearea Direcţiei Municipale pentru 

Cultură, Sport, Turism şi Tineret.  

În  anul  2006  s-a  continuat  într-un  ritm  accelerat  derularea  investiţiilor  la  Biblioteca 

Municipală,  s-a finalizat renovarea cinematografului Mediensis, locaţie clasificată la categoria I. 

şi au fost finalizate lucrările de renovare la Muzeul Municipal. 

Tot pe parcursul anului 2006 Sala Traube a fost conectată la un circuit cultural complex 

prin spectacole de teatru şi concerte dar în acelaşi timp s-a realizat apropierea acestui aşezământ 

cultural de tineri prin organizarea Balului bobocilor din liceele medieşene şi prin spectacolele 

susţinute de Teatrul amator din Mediaş şi cele ale Cavalerilor de Mediaş. 

Ediţia  din  anul  2006 a  festivalului  „Mediaş,  cetate  medievală”,  bazat  pe  prezentarea 

meşteşugurilor vii, autentice s-a bucurat de un succes prin toată ţara. Şirul manifestărilor în aer 

liber  a  continuat  cu  festivalul  ,,Zilele  tineretului  medieşean”,  concertele  prilejuite  de  Ziua 

Americii sărbătorirea Revelionului – eveniment aflat la prima ediţie.

Prin aceste manifestări se urmăreşte atragerea publicului medieşean către actul cultural, 

punând un accent deosebit pe evenimentele culturale oferite tineretului, din partea căruia se speră 

un grad mai ridicat de ataşament la valorile culturale. 
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5. INVESTIŢII ŞI LUCRĂRI DIN MUNICIPIU PENTRU CETĂŢENI

Datorită situaţiei economico-financiare foarte bună, municipalitatea a oferit cetăţenilor 

săi investiţii şi lucrări în valoare de 13.947.481,92 lei. În urma numeroaselor întâlniri cetăţeneşti 

din municipiul Mediaş, primarul a adus spre aprobare în faţa Consiliului Local Mediaş o serie de 

propuneri  şi  proiecte care au reflectat  voinţa cetăţenilor.  Prin analiza intensă şi  minuţioasă a 

propunerilor de proiecte consilierii locali şi-au arătat grija pentru gospodărirea eficientă a banilor 

municipiului. Materializarea acestei conlucrări excelente între primar şi consilierii locali constă 

în investiţiile şi lucrările efectuate în municipiu, dintre care amintim:

obiectiv valoare lei 
clădirea nr.1 din Piaţa Regele Ferdinand I 1.388.062,67
amenajare Biblioteca Municipală 1.130.239,10
Cinematograful Mediensis 97.563,00
str. Petőfi Sándor 415.672,35
str. Sinaia bloc nr. 1,2,3,4,5 512.870,15
amenajare bloc nr. 2 str. Luncii 1.929,46
amenajare zona industrială Şoseaua Sibiului 1.000.851,59
covoare asfaltice 2.671.633,63
plombe asfaltice 1.292.081,86
strat de macadam 151.319,28
refacere trotuare 242.068,64
ridicări cămine de canalizare 54.195,31
reţea de alimentare apă str. Hula Nouă 36.484,07
drenaje pe str. Emil Racoviţă 2.963,85
amenajare str. Ceahlău 180.797,75
amenajare str. Baia de Nisip 113.505,10
amenajare str. Dumbrăvii 73.533,74
achiziţionat şi montat coşuri de gunoi 39.367,58
achiziţionat şi montat indicatoare rutiere 61.040,59
achiziţionat şi montat limitatoare de viteză 82.456,78
vopsitorii confecţii metalice 98.803,56
reparaţii confecţii metalice 107.208,86
reparaţii poduri 10.472,92
amenajare balustradă str. Teilor 30.124,56
achiziţionat şi montat aparate de joacă 31.963,40
reparaţii fântâni arteziene 80.034,96
iluminat stradal 1.240.256,21
achiziţionat, revizuit ghirlande pentru brazi 25.787,45
colectare deşeuri 1.600.000,00
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colectare selectivă deşeuri "Eracolect" 129.500,00
achiziţie autospecială gunoieră 116.550,00
extindere reţea troleibuze 563.051,22
lucrări Uzina de apă 53.346,03
laborator S.C. Apa Târnavei Mari S.A. 238.596,45
proiect tehnic reamenajare Piaţa Agroalimentară 73.149,80

Mediaşul ocupă un loc deosebit la capitolul valoarea investiţiilor şi lucrărilor pe cap de 

locuitor a, suma fiind de 252,88 lei conform datelor ultimului recensământ (55.153 de  locuitori). 

Având în vedere migraţia populaţiei din municipiu, această sumă se estimează a fi mai ridicată. 

 

                                                                                                      

  

Cinematograful Mediensis 

Clădirea nr.1 
P-ţa Regele Ferdinand I.
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Biblioteca Municipală
P-ţa Regele Ferdinand I.

Bloc ANL
Str. Sinaia

13



6. STAREA MEDIULUI     

Din  analiza  rezultatelor  prezentate  de  Agenţia  pentru  Protecţia  Mediului  Sibiu,  se 

constată  că poluarea  aerului  în  zonele  Copşa Mică şi  Mediaş  se  menţine  în continuare  prin 

conţinutul ridicat de metale grele (Pb, Cd) din pulberi în suspensie  şi  pulberi sedimentabile 

având influenţe grave asupra stării de sănătate a populaţiei din zonă.

Pulberi în suspensie

Valorile măsurătorilor (gravimetrice) medii anuale nu au depăşit C.M.A. anuală  (0,075mg/mc), 

în  zona Copşa Mică şi  Mediaş  valorile  determinate  au fost  de 0,04584 mg/mc,  respectiv  de 

0,04121 mg/mc. Valorile maxime la 24 ore ce depăşesc C.M.A. (0,15 mg/mc) au fost de 0,20550 

mg/mc (de 1,37 ori C.M.A. ) fiind înregistrate la Copşa Mică.

Pulberi PM 10

Valoarea concentraţiei medii anuale a depăşit C.M.A. anual (0,047mg/mc) în zona Copşa Mică, 

valoarea  determinată  fiind  de  0,04793  mg/mc.  Valori  maxime  (determinări  la  24  ore)  care 

depăşesc C.M.A. au fost înregistrate atât la Copşa Mică (de 0,27100 mg/mc) cât şi la Mediaş 

(0,29180 mg/mc).
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În  urma  determinărilor  metalelor  grele  din  pulberi  în  suspensie  şi  pulberi  PM10  în  zonele, 

Mediaş şi Copşa Mică s-au constatat următoarele:

- Valorile maxime la Pb şi Cd din pulberile în suspensie depăşesc C.M.A. în ambele zone 

monitorizate;

- Valoarea maximă la Pb din pulberi în suspensie  PM10 depăşesc C.M.A. în toate zonele 

monitorizate;

- Conţinutul  de  Cd  din  pulberi  în  suspensie  PM10  este  ridicat  şi  în  zona  Mediaşului 

datorită emisiilor de poluanţi de pe platforma industrială a S.C. Sometra S.A.
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De asemenea apa de suprafaţă se încadrează în clasa III şi IV de calitate fiind foarte greu 

de potabilizat (costurile acestei activităţi sunt uriaşe). Natura poluării şi nivelul de degradare al 

mediului determină, în cazul diminuării drastice sau eliminării cauzelor, o perioadă de revenire la 

starea normală a mediului de ordinul a zecilor de ani. 

În urma discuţiilor purtate cu ministerul mediului s-a decis instalarea în municipiu a unei 

staţii de măsurare a gradului de poluare a aerului şi achiziţia unui panou cu afişaj electronic care 

urmează a fi montat în centrul Mediaşului în vederea informării continue a populaţiei asupra 

calităţii aerului.

Începând din data de 01.03.2006 în municipiul Mediaş s-a introdus în cadrul proiectului 

„Eracolect” colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje în cartierele Gloria şi Vitrometan la o 

populaţie de 10.059 persoane. Pentru implementarea acestui proiect pilot sau amenajat 18 puncte 

de colectare selectivă. Prin acest proiect se urmăreşte îmbunătăţirea stării mediului înconjurător 

din municipiu si totodată este o măsură necesară în vederea atingerii standardelor europene în 

domeniul managementului deşeurilor menajere.
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CAPITOLUL II.

PREZENTAREA ACTIVITĂŢII PRIMARULUI

18



În calitate de autoritate executivă a administraţiei  publice locale, primarul a acţionat atât 

pentru  realizarea  tuturor  atribuţiilor  date  de  Legea  nr.  215/2001  republicată,  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 categorii principale de atribuţii:

– atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;

– atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

– atribuţii referitoare la bugetul local;

– atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;

– alte atribuţii stabilite prin lege.

Primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură 

funcţionarea  serviciilor  publice  locale  de  profil,  atribuţii  privind  organizarea  şi  desfăşurarea 

alegerilor, referendumului şi a recensământului şi alte atribuţii stabilite prin lege.

Având în vedere principalele categorii de atribuţii prezentate mai sus, primarul:

- prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială 

şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, precum şi alte rapoarte şi informări solicitate de 

consiliului local

-  elaborează  proiectele  de  strategii  privind  starea  economică,  socială  şi  de  mediu  a  unităţii 

administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

- exercită funcţia de ordonator principal de credite;

- întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune 

spre aprobare consiliului local;

- iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de 

valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
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- verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la 

organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar;

- coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului 

de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate 

publică de interes local;

- ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;

- ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor;

- ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării 

serviciilor  publice de interes  local,  precum şi  a  bunurilor  din patrimoniul  public  şi  privat  al 

unităţii administrativ-teritoriale;

- numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu 

sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului 

de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

- asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local 

şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

- emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;

- asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor 

asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor 

pentru serviciile furnizate cetăţenilor;

Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile 

publice  deconcentrate  ale  ministerelor  şi  celorlalte  organe  de  specialitate  ale  administraţiei 

publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza 

concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea 

primarului,  în  condiţiile  legii.  Numirea  se  face  prin  dispoziţia  primarului,  având  anexat 

contractul de management.

În elaborarea unei strategii generale care să îndeplinească exigenţele comunitare pentru a 

ne  putea  asuma obligaţiile  ce  ne  incumbă  din  apartenenţa  la  structurile  europene,  primarul 

municipiul Mediaş şi-a propus ca obiectiv major, creşterea coeziunii sociale în municipiul de pe 

Târnave, prin recâştigarea încrederii în valorile sociale.
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Un element care rezultă din acest obiectiv este restabilirea legăturilor sociale civile şi în 

general a structurilor acesteia, reîntoarcerea cetăţeanului către valorile autentice (cinste, onoare, 

creşterea stimei faţă de sine) reaşezarea solidarităţii umane pe poziţia pe care o merită.
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CAPITOLUL III.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL

AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ
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Legea nr.  215/2001 republicată,  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,  oraşe şi  municipii,  sunt 

reprezentate de consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primării, ca autorităţi executive.

Atribuţiile principale ale autorităţile publice locale se regăsesc în art. 36 şi art. 63 din 

Legea nr. 215/2001, republicată.

În decursul anului 2006 primarul municipiului Mediaş a convocat 12 şedinţe ordinare şi 

9 şedinţe extraordinare. 

Au  fost  respectate  termenele  de  convocare  a  consiliului  în  şedinţe  ordinare  şi 

extraordinare. Pentru participarea la şedinţe, consilierii  au fost anunţaţi prin convocatoare, în 

care  au  fost  precizate  data,  ora,  locul  de  desfăşurare  precum  şi  ordinea  de  zi.  Şedinţele 

Consiliului Local precum şi cele ale comisiilor de specialitate au fost publice. 

În Consiliul Local al municipiului Mediaş sunt 21 de consilieri, aleşi în urma alegerilor 

locale din data de 6 iunie 2004. Aceştia  sunt grupaţi  în  3 comisii  de specialitate  – comisia 

economico  -  financiară,  comisia  pentru  activităţi  social  -  culturale  şi  comisia  juridică  şi  de 

disciplină, o comisie de validare şi o comisie socială.

În anul 2006 au avut loc 12 şedinţe de prezentare a materialelor, iar numărul şedinţelor 

pe comisii de specialitate este după cum urmează:

 Comisia nr. 1 (economico – financiară) – 16 şedinţe;

 Comisia nr. 2 (activităţi social – culturale) – 15 şedinţe;

 Comisia nr. 3(juridică şi de disciplină) – 16 şedinţe.

În cadrul şedinţelor pe comisii s-a elaborat un număr de 547 avize, din care:

 Comisia nr. 1 (economico – financiară) – 225 avize, din care 4 avize nefavorabile şi 34 

de propuneri;

 Comisia nr. 2 (activităţi social – culturale) – 109 avize, din care 2 avize nefavorabile şi 

18 propuneri;

 Comisia nr. 3 (juridică şi de disciplină) – 213 avize, din care 6 avize nefavorabile şi 33 

propuneri.
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Ponderea propunerilor formulate în şedinţele comisiilor de specialitate

Consiliul  Local  şi  cele  trei  comisii  de  specialitate  şi-au  desfăşurat  activitatea  pe  baza 

prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Local al Municipiului Mediaş, aprobat prin HCL 58/2003 şi completat prin HCL nr. 

97/2004.

Consiliul  Local  a  adoptat  268 de hotărâri  în  anul  2006.  Acestea se regăsesc în următoarele 

domenii de activitate:

NR. 
CRT.

DOMENIUL DE ACTIVITATE NUMĂRUL 
HOTĂRÂRILOR

1. Activitatea Consiliului Local 9

2. Direcţia Economică 20

3. Direcţia Tehnică 12

4. Direcţia Administraţie Publică Locală 10

40,00%

21,18%

38,82%

Comisia nr. 1
Comisia nr. 2
Comisia nr. 3
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5. Direcţia Urbanism 31

6. Direcţia Fiscală Locală 5

7. Direcţia de Cultură, Sport, Turism şi Tineret 10

8. Direcţia de Asistenţă Socială 24

9. Serviciul Relaţii 4

10. Serviciul Patrimoniu 77

11. Serviciul Public de Cadastru şi Agricultură 10

12. Serviciul  Public  Comunitar  de  Evidenţa 
Persoanelor

9

13. Serviciul Public de Ecologizare 12

14. Compartimentul Protecţie Civilă 4

15. S.C. Gospodăria Comunală S.A. 4

16. S.C. Meditur S.A. 6

17. Poliţia Comunitară Mediaş 2

18. Administraţia Pieţelor Mediaş 7

19. S.C. Apa Târnavei Mari S.A. 5

20. Serviciul Învăţământ 5

25



Evoluţia numărului de acte administrative adoptate de Consiliul Local în perioada 
ianuarie 2006 – decembrie 2006
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Hotărârile Consiliului Local au fost semnate de preşedintele de şedinţă, contrasemnate de 

secretar şi au fost înregistrate într-un registru special, numerotat şi sigilat, care este condus de 

secretar, prin Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local. 

Toate hotărârile au fost înaintate în termenele legale la Instituţia Prefectului Judeţului 

Sibiu, la direcţiile, serviciile, compartimentele, instituţiile, societăţile comerciale sau serviciile 

publice vizate. 

În anul 2006 o hotărâre a Consiliului Local a fost atacată în instanţă, şi anume HCL nr. 

138/2006 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local şi declararea 

vacantă  a  acestuia.  Conform  hotărârii  menţionate  mai  sus,  din  data  de  28  august  2006  în 

Consiliul  Local  al  municipiului  Mediaş sunt 20 de consilieri  locali,  mandatul  vacant  nefiind 

ocupat până în prezent. 
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CAPITOLUL IV.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA APARATULUI DE 

SPECIALITATE AL PRIMARULUI
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DIRECŢIA  ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ  LOCALĂ

Direcţia Administraţie Publică Locală are rolul de a asigura legătura dintre obiectivele 

propuse  de  către  municipalitate  şi  punerea  în  aplicare  a  acestora  prin  compartimentele  de 

specialitate. Această direcţie  funcţionează conform Organigramei aprobată prin HCL 2/2006 în 

subordinea  secretarului  municipiului  Mediaş,  având  un  număr  de  21  angajaţi,  din  care  11 

funcţionari publici şi 10 în regim contractual bugetar. 

Activitatea este structurată pe 4 compartimente de specialitate, după cum urmează:

 Compartiment administraţie publică – juridic -  contencios;

 Compartiment autoritate tutelară;

 Compartiment administrativ;

 Compartiment învăţământ;

Prin  adoptarea  HCL  119/2005  a  fost  înfiinţat  Serviciul  de  Relaţii  în  subordinea 

primarului municipiului Mediaş însă activitatea acestuia este coordonată în baza dispoziţiei nr. 

1509/2005 de către directorul DAPL.

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

este prevăzut cu 6 posturi, activitatea acestuia fiind grupată după sarcinile de servicii  în:

Administraţie publică locală, compartiment al cărui activitate în anul 2006, sub aspectul 

problemelor  generale  de administraţie  publică  a  constat  în emiterea  unui  număr  de  1.588 de 

dispoziţii ale primarului municipiului Mediaş, asigurându-se comunicarea acestora atât Instituţiei 

Prefectului Judeţului Sibiu, cât şi celor interesaţi. Dintre acestea, 98 de dispoziţii au fost emise în 

baza Legii nr.10/2001, fiind atacate în Contenciosul administrativ un număr de 12 dispoziţii.

În cadrul şedinţelor Consiliului Local Mediaş, Direcţia Administraţie Publică Locală a 

avut responsabilitatea ducerii la îndeplinire a unui număr de  14  hotărâri ale Consiliului Local, 

acestea  fiind  îndeplinite  prin  republicare  şi  un  număr  de  26 hotărâri  care  au  fost  duse  la 

îndeplinire în colaborare cu alte direcţii din cadrul Primăriei, alte instituţii şi prin comunicare.
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Republicări :

 H.C.L. 6/30.01.2006 privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare a Pieţei Agroalimentare Mediaş

 H.C.L. 10/30.01.2006  pentru completarea H.C.L. nr.  237/2004 privind stabilirea unor 

măsuri în vederea punerii în aplicare a H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea spaţiilor 

cu destinaţia de cabinete medicale

 H.C.L. 15/27.02.2006 privind stabilirea impozitului pe terenurile amplasate în extravilan 

pentru  anul  fiscal  2006  şi  modificarea  corespunzătoare  a  anexei  nr.1  din  H.C.L.  nr. 

155/2005.

 H.C.L. 54/27.03.2006  privind completarea HCL nr. 211/2005 cu privire la înfiinţarea 

Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret

 H.C.L.  64/2703.2006  privind  modificarea  Statului  de  Funcţii  al  Serviciului  Public 

Comunitar de Evidenţă Informatizată a Persoanelor Mediaş 

 H.C.L. 91/29.05.2006 privind modificarea H.C.L.70/2006 referitoare la acceptarea unei 

donaţii

 H.C.L.  92/29.05.2006  privind  completarea  H.C.L.70/2004  referitoare  la  interzicerea 

creşterii animalelor în mun. Mediaş

 H.C.L. 115/29.06.2006 privind modificarea H.C.L.78/2006 pentru aprobarea raportului 

de evaluare şi vânzare prin licitaţie publică a unui teren aflat în proprietatea privată a 

mun. Mediaş

 H.C.L. 116/29.06.2006 privind completarea H.C.L. 95/2006 pentru vânzarea unui imobil 

situat în municipiul Mediaş str. Tineretului nr.4 ap.19

 H.C.L. 131/31.07.2006 privind modificarea H.C.L.183/2005 referitoare la trecerea unui 

imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaş

 H.C.L.  186/30.10.2006 privind  soluţionarea  unei  plângeri  precum  şi  modificarea  şi 

completarea H.C.L.158/2006 prin care s-a constatat încetarea de drept a unui mandat de 

consilier local 

 H.C.L.  187/30.10.2006 privind  stabilirea  unor  măsuri  pentru  punerea  în  aplicare  a 

H.C.L.146/2006 prin care s-a înfiinţat S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. Mediaş
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 H.C.L. 192/30.10.2006 privind modificarea componenţei  comisiei  de Ordine şi linişte 

publică a municipiului Mediaş

 H.C.L. 226/28.11.2006 privind modificarea Regulamentului de administrare şi utilizare a 

căilor publice de comunicaţii din municipiul Mediaş aprobat prin H.C.L.147/2006

Următoarele hotărâri au fost duse la îndeplinire astfel :

 H.C.L. 3/13.01.2006  privind propunerea de acordare a calificativului pentru secretarul 

mun. Mediaş - dusă la îndeplinire prin comunicare

 H.C.L. 16/27.02.2006 privind revocarea HCL nr. 59/2005 referitoare la Serviciul Public 

de Evidenţă al  Persoanelor  din municipiul  Mediaş  -  dusă la  îndeplinire  prin revocare 

H.C.L.59/2005

 H.C.L.  17/27.02.2006  privind  aprobarea  tarifului  minim  pentru  prestarea  de  servicii 

specifice S.P.C.E.P. în localităţile arondate municipiului Mediaş - dusă la îndeplinire în 

colaborare cu S.P.E.P

 H.C.L. 18/27.02.2006  privind instituirea unei taxe de urgenţă pentru anumite servicii 

specifice S.P.C.E.P. - dusă la îndeplinire în colaborare cu S.P.C.E.P.

 H.C.L. 58/27.03.2006  privind aprobarea indicatorilor  de performanţă  pentru serviciile 

publice de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Mediaş pentru anul 2006 - 

dusă la îndeplinire prin comunicare

 H.C.L.  65/27.03.2006  privind  aprobarea  efectuării  unor  lucrări  de  modificare  a  unui 

spaţiu  din  incinta  Liceului  „Axente  Sever”  -  dusă  la  îndeplinire  în  colaborare  cu 

conducerea Liceului “Axente Sever” 

 H.C.L. 66/30.03.2006 privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării proiectului de 

modernizare a infrastructurii de apă uzată în regiunea Mediaş-Agnita-Dumbrăveni-Copşa 

Mică - dusă la îndeplinire prin comunicare

 H.C.L.  114/29.06.2006  privind  acordarea  unor  măsuri  de  natura  ajutorului  de  stat 

individual  pentru  S.C.  Gospodăria  Comunală  S.A.  Mediaş  -  dusă  la  îndeplinire  prin 

comunicare în colaborare cu direcţia urbanism

 H.C.L. 138/28.08.2006 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier 

local şi declararea vacantă a acestuia - dusă la îndeplinire prin comunicare 
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 H.C.L.  143/28.08.2006 privind  aprobarea  atribuirii  unei  denumiri  de  stradă  în  mun. 

Mediaş - dusă la îndeplinire prin comunicare

 H.C.L.  144/28.08.2006  privind  aprobarea  atribuirii  unei  denumiri  de  stradă  în  mun. 

Mediaş - dusă la îndeplinire prin comunicare

 H.C.L. 145/28.08.2006 privind desemnarea a doi reprezentanţi în comisia consultativă 

din cadrul Spitalului municipal Mediaş - dusă la îndeplinire prin comunicare

 H.C.L. 146/28.08.2006 privind înfiinţarea S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. precum şi a 

unor măsuri necesare funcţionării acesteia - dusă la îndeplinire prin comunicare

 H.C.L. 155/28.08.2006 privind darea în administrarea  Inspectoratului  Şcolar  Judeţean 

Sibiu a imobilului situat în Mediaş str. Nucului nr. 5 - dusă la îndeplinire prin comunicare

 H.C.L.  161/25.09.2006 privind  aprobarea  protocolului  pentru  realizarea  sarcinilor 

comune în vederea organizării şi funcţionării Ghişeului Unic în cadrul S.P.C.E.P. - dusă 

la îndeplinire prin comunicare

 H.C.L.  163/25.09.2006 privind  acceptarea  unei  donaţii  -  dusă  la  îndeplinire  prin 

comunicare

 H.C.L. 180/04.10.2006 privind stabilirea locaţiei pentru desfăşurarea activităţii de către 

S.P.C.E.P. - dusă la îndeplinire prin comunicare

 H.C.L.  183/30.10.2006 privind  suplimentarea  bugetului  Grupului  Şcolar  de  Industrie 

Uşoară Mediaş pe anul 2006 - dusă la îndeplinire prin comunicare

 H.C.L. 184/30.10.2006 privind suplimentarea bugetului local pe anul 2006 (Şcoala nr. 2 

şi Şcoala nr. 3) - dusă la îndeplinire prin comunicare

 H.C.L.  188/30.10.2006 privind  stabilirea  unor  măsuri  în  vederea  bunei  funcţionări  a 

activităţilor prestate de către S.P.C.E.P. - dusă la îndeplinire prin comunicare 

 H.C.L. 193/30.10.2006 privind aprobarea Contractului cadru de administrare a spaţiilor 

în care funcţionează unităţi de învăţământ - dusă la îndeplinire prin comunicare

 H.C.L. 227/28.11.2006 privind soluţionarea unei cereri adresată de Şcoala nr. 4 Mediaş - 

dusă la îndeplinire prin comunicare

 H.C.L. 237/07.12.2006 privind aprobarea prin act adiţional a contractului de concesiune 

nr. 4083/01.04.2006 pentru activitatea de apă-canal - dusă la îndeplinire prin comunicare
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 H.C.L.  238/07.12.2006 privind mandatarea  reprezentantului  Consiliului  local  al  mun. 

Mediaş în A.G.A. la S.C. „Apa Târnavei Mari”S.A. de a aproba majorarea capitalului 

social al acestei societăţi - dusă la îndeplinire prin comunicare

 H.C.L.  262/18.12.2006 privind  înfiinţarea  Serviciului  public  pentru  administrarea 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat - dusă la îndeplinire prin comunicare

 H.C.L. 266/18.12.2006 privind stabilirea competenţelor reprezentanţilor Consiliului local 

în  Consiliul  de  administraţie  şi  A.G.A.  la  S.C.  „Apa Târnavei  Mari”  S.A.  -  dusă  la 

îndeplinire prin comunicare

În  conformitate  cu  prevederile  Legii  locuinţei  nr.114/1996  –  lege  modificată  şi 

completată, s-au constituit un număr de  9 asociaţii de proprietari. Totodată în baza Ordonanţei 

Guvernului  nr.  85/2001 privind organizarea şi  funcţionarea asociaţiilor  de proprietari  au fost 

confirmate 64 de adeverinţe privind achitarea la zi a cheltuielilor la asociaţiile de proprietari în 

vederea autentificării actelor de înstrăinare a imobilelor de către notarii publici. 

În  baza  Legii  nr.36/1995  –  legea  notarilor  publici  şi  a  activităţii  notariale  -  au  fost 

înaintate notarilor publici un număr de 307 sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale.

La Direcţia Administraţie Publică Locală au fost înregistrate un număr de 620 de petiţii 

ale cetăţenilor. În majoritatea acestora se solicită rezolvarea situaţiei juridice ale unor imobile în 

vederea  retrocedării,  s-au  mai  solicitat  informaţii  cu  privire  la  constituirea  şi  funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari, transmiterea unor informaţii de interes public etc. Modul de rezolvarea 

al acestora se evidenţiază astfel : 41 nefavorabil, 312 favorabil, 6 parţial, 126 s-au constituit în 

documente, 2 au avut caracter intern şi au fost expediate un număr de 123. 

Compartimentul  Juridic  –  contencios.  În  ceea  ce  priveşte  stadiul  de  soluţionare  a 

notificărilor depuse în baza legii nr. 10/2001 la data de 18.12.2006 situaţia era următoarea: din 

numărul total de 392 dosare, 63 au fost soluţionate prin restituire în natură, 83 prin restituirea în 

echivalent, 21 au avut ca obiect restituiri în natură şi restituire în echivalent, 70 de notificări au 

fost  respinse  iar  152  au  rămas  nesoluţionate.  În  2006  au  fost  întocmite  98  rapoarte  pentru 

soluţionarea  dosarelor  privind  notificările  depuse  pe  Legea  10/2001,  în  vederea  emiterii 

dispoziţiilor. Dintre acestea 12 fac obiectul unor litigii.
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Din 68 dosare înregistrate în anul 2005 au rămas 4 în care nu s-au pronunţat hotărâri 

judecătoreşti definitive. Au fost înregistrate  73 cauze noi,  37 au rămas în faza de administrare 

probe, din care 4 suspendate,  iar în 32 au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti. Din numărul de 

dosare înregistrat în anul 2006, 12 dintre procese se aflau în faza sau recurs).exercitării unor căi 

de atac (apel 

Au fost  vizate  de legalitate  toate contractele  pe cale  le-a avut  în  derulare municipiul 

Mediaş şi referatele respectiv rapoartele care au  stat la baza emiterii dispoziţiilor primarului sau 

adoptării hotărârilor Consiliului Local.

Oficiul  juridic  a  fost  implicat  în  rezolvarea  problemelor  instituţionale  legate  de 

implementarea proiectului modernizare  a infrastructurii de apă – apă uzată în cadrul asistenţelor 

(cofinanţate de către UE şi MMGA) - măsura ISPA 2002/RO/16/P/PA/013 – 5 şi - măsura ISPA 

2002/RO/16/P/PA/ 012

Arhiva

În decursul anului 2006 au fost înregistrate un număr de  178 de cereri din care 137 au 

fost rezolvate favorabil, 34 au fost rezolvate ca nefavorabil. 2 cereri au fost rezolvate doar parţial 

deoarece, documentele solicitate nu se află în păstrarea  arhivei instituţiei noastre, ci în arhivele 

altor instituţii sau societăţi comerciale. 5 cereri au fost redirecţionate altor direcţii şi servicii din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, deoarece nu era de competenţa arhivei eliberarea 

adeverinţelor solicitate prin aceste cereri.

Prin grija inspectorului toate documentele emanate de instituţie au fost  grupate în unităţi 

arhivistice, potrivit problematicii în grija arhivei pentru păstrare şi evidenţă astfel:
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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 cele două angajate (Dragoş Sofia şi Greab Ana) au efectuat 

cercetări în teren, audienţe în zilele de luni şi joi, au redactat şi dactilografiat toate actele intrate: 

Denumirea 

instituţiei 

sau 

societăţii

Fonduri 

deţinute

Documente cu termen de păstrare permanent Documente cu termen de păstrare 

temporar
Cantitate 

totală

Anii 

extremi

Stadiul de 

inventarier

e

Cantitate

a de 

preluat

Anii 

extremi

Cantitate

a totala

State 

de 

plată

Stadiul

de 

inventarie

re
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Municipiu

l

Mediaş

Documen

te interne

300 ml 1923 

-2005

Complet - 1953 - 

2004

80 ml 14ml Complet

Documen

te stare 

civilă

52 ml 1895 - 

2003

Complet - 29 ml Complet

Fostul 

P.C.R.

100 ml - Neinventari

ată

-

C.A.P. 

Mediaş şi 

Ighişul 

Nou

18 ml 1962 - 

1990

Complet - 4 ml

Documen

te firme

40 ml 1920 - 

1950

Complet -

Fostul 

Sfat 

Raional 

Mediaş

28 ml 1950 - 

1967

Complet -

S.C. 

Legumic

ola S.A

15 ml 1982 - Complet 6 ml

34



anchete sociale pentru instanţele de judecată, pentru Poliţie, la cererea persoanelor cu venituri 

mici  pentru semnarea  dovezilor  de  întreţinere,  referate  sociale,  necesare  asistării  persoanelor 

vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere, pentru internarea bolnavilor psihici în vederea 

efectuării  tratamentului  obligatoriu,  referate  necesare  protejării  minorilor  şi  a  altor  persoane, 

precum şi a patrimoniului acestora prin forme specifice ca: tutelă, curatelă, încuviinţări, etc. 

În acest sens, cele două angajate au soluţionat un nr. de 830  cazuri, după cum urmează;

 Instituirea măsurii  de tutelă-persoane majore puse sub interdicţie - 2 cazuri

 Instituirea  măsurii  de curatelă:  251  cazuri,  din  care  203 cazuri  de  curatelă  pentru 

persoane bolnave şi  47 cazuri de curatelă pentru minori.  În acest sens a fost instituită 

curatela specială şi curatela generală.

Curatela specială -  a fost instituită pentru împuternicirea dată unor persoane de a încheia un 

anumit act (ex. de a se întocmi formele pentru vânzarea unui imobil, de a reprezenta în justiţie, la 

notarul public, o anumită persoană, cu privire la o anumită acţiune).

Curatela  generală - care  constă  în  împuternicirea  dată  unei  persoane  de  a  se  ocupa  de 

administrarea şi conservarea bunurilor ce constituie patrimoniu persoanelor ocrotite (ex. curatela 

debilului  mintal,  instituită  până  la  pronunţarea  hotărârii  de  punere  sub  interdicţie,  curatela 

dispărutului, curatela pentru minori care au rămas temporar fără ocrotirea părinteasca din diferite 

motive).

Au fost efectuate un număr de 577  anchete sociale pentru:

 Judecătorie -  în vederea încredinţării,  reîncredinţării  minorilor în urma desfacerii 

legale a căsătoriei; 217 anchete sociale.

 Poliţie - pentru propuneri măsuri educative, minori delincvenţi; 84 anchete sociale.

 Dovezi de întreţinere - pentru familiile cu venituri mici care nu acoperă necesarul de 

existenţă; 222 anchete sociale

 Tribunalul  Sibiu,  Alba -  pentru  persoanele  private  de  libertate  şi  care  solicită 

întreruperea executării pedepsei; 26 anchete sociale. 

 Spitalul de Neuropsihiatrie - pentru internare tratament obligatoriu bolnavii psihici; 3 

anchete sociale. 

 Notariatul  public -  în  vederea  asistării  persoanelor  vârstnice  la  încheierea  unor 

contracte de întreţinere, 7 referate sociale. 

 Alte instituţii: 16 anchete sociale
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 2 referate pentru îngrijire la domiciliu de tip familial.

Serviciile oferite beneficiarilor de către compartimentul autoritate tutelară sunt următoarele:

 Consiliază, îndrumă, mediază conflictele din familie;

 Facilitează accesul tuturor cetăţenilor (care li se adresează la programul cu publicul) la 

toată gama de servicii sociale oferite prin lege; 

 Îndrumă familiile şi persoanele aflate în situaţii  de risc, spre ONG-uri care reprezintă 

interesele acestor persoane;

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV 

Compartimentul a trecut în subordinea DAPL din luna noiembrie a anului 2005. Este 

prevăzut cu 10 posturi   în regim contractual bugetar,  compartiment în care au fost  comasate 

activităţi diverse din care se desprind trei direcţii specifice: 

 administrativ – deservire generală

 registratură 

 întreţinere                               

Administrativ, deservire generală 

În  cadrul  compartimentului  administrativ  în  cursul  anului  2006  au  fost 

evidenţiate  un număr de 350 facturi  fiscale  după cum urmează :

consum gaz în valoare totală de                                                                           72.153,70

consum energie electrică                                                 73.734,64

consum apă şi canalizare                                                 13.686,59

abonamente Orange şi Conex                                           42.668,02

abonamente Romtelecom                                                 65.158,75

achiziţii  rechizite,  materiale de curăţenie  şi tipărituri                 36.714,79

achiziţii  geamuri  termopan                                                56.314,35

achiziţii  bonuri carburanţi                                                 15.259,00

achiziţii  materiale de întreţinere                                            3.553,55

achiziţii  mobilier                                                              1.560,00

achiziţii  aspiratoare                                                          2.200,00

reparaţi i  şi service copiatoare                                            3.103,78
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achiziţii  piese auto                                                         11.545,55

achiziţii  materiale protocol                                                   940,00

achiziţie  mochetă                                                                 780,00

achiziţie  facturi                                                                     473,03

chirie microbuz Opel                                                      52.756,63

abonamente presă                                                              5.300,00

Pentru aceste facturi s-au întocmit note de recepţie, ordonanţări de plată, bonuri de consum, fiind 

evidenţiate în fişe de magazie. Toate facturile au fost  predate la contabilitate, la sfârşitul fiecărei 

luni verificându-se corespondenţa dintre stocurile evidenţiate la contabilitate şi compartimentul 

administrativ. În lunile noiembrie şi decembrie s-a efectuat inventarierea stocurilor de materiale, 

obiecte de inventar şi mijloace fixe aflate în gestiune. 

Distribuirea materialelor, rechizitelor şi produselor de curăţenie s-a făcut pe baza bonurilor de 

consum  întocmite.  Aceste  bonuri  de  consum au  fost  înregistrate  şi  evidenţiate  în  fişele  de 

magazie. Lunar s-au verificat stocurile de materiale existente în magazie cu cele din evidenţele 

contabile. 

Întreţinere

Activitatea  acestui  compartiment  constă  în  menţinerea  stării  de  curăţenie  în  imobil  şi  a 

întreţinerii acestuia de către personalul propriu.

Personalul  a  susţinut  majoritatea  activităţilor  cu  caracter  socio-cultural  iniţiate  de  către 

municipalitate  cât  şi  toate  lucrările  care  s-au  impus  pentru  buna  funcţionare  a   activităţii 

aparatului propriu al primarului în imobil cât şi pentru toate serviciile publice subordonate.

Astfel :

 Au fost finalizate lucrările de reparaţii în urma înlocuirii ferestrelor de la etajul I şi III, 

partea nordică,  cu  tâmplărie PVC şi geam termopan;

 s-au  susţinut  lucrările  de  reparaţii  pentru  sediul  Serviciului  Public  de  Ecologizare  la 

unitatea militară;

 s-a intervenit pentru lucrările cu caracter urgent la unităţile de învăţământ
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 s-a  susţinut  reabilitarea  Cinematografului  Mediensis,  echipa  compartimentului  a  fost 

solicitată pentru demontarea scaunelor, montarea mochetei şi remontarea scaunelor;

 renovarea sediului Jandarmeriei, prin lucrări la instalaţia electrică;

 implicarea în realizarea Bazarului de Crăciun şi a festivalelor care au avut loc în Piaţa 

Regele Ferdinand şi Piaţa Corneliu Coposu;

În cadrul compartimentului administrativ se desfăşoară şi activitatea de registratură, prin 

care se asigură ridicarea zilnică a corespondenţei adresată aparatului de specialitate al primarului, 

Consiliului Local sau serviciilor subordonate primarului, sosită prin poşta, curier rapid şi SRI, 

înregistrarea  şi  distribuirea  acesteia,  expedierile  zilnice   ale  corespondenţei  pe  baza 

borderourilor, totalul acestora fiind în 2006 de 4.610;

Până  în  toamna  anului  2006  au  fost  prestate  în  cadrul  aceluiaşi  compartiment  şi 

activităţile derulate la centrala telefonică, care a asigurat direcţionarea tuturor apelurilor primite 

către compartimentele şi serviciile de specialitate care funcţionează în imobil. Investiţia făcută de 

către municipalitate a permis instalarea unei centrale digitale motiv pentru care această activitate 

nu  a  mai  necesitat  prezenţa  unei  persoane  permiţând  conexiunile  direct  pe  direcţiile  de 

specialitate.

COMPARTIMENT ÎNVĂŢĂMÂNT

Activitatea  compartimentului  a  fost  asigurată  de  două  persoane,  unul  din  posturi 

rămânând vacant. În vederea coordonării şi asigurării asistenţei pentru cele 22 centre financiare 

din reţeaua şcolară a  municipiului  activitatea  compartimentului  a fost  calibrată  pe cele  două 

componente, una tehnică şi una economico-financiară. 

Activităţile specifice au creat premiza înfiinţării unui Serviciu public, proiect de hotărâre 

iniţiat în octombrie 2006 şi concretizat în luna decembrie al aceluiaşi an.  

În  îndeplinirea  prevederilor  din  normele  de  aplicare  a  programului  pilot  privind 

finanţarea unităţilor de învăţământ, se reţin îndeplinirea următoarelor activităţi în anul 2006:

 calculul cheltuielile materiale pentru unităţile şcolare ţinând cont de următorii indicatori :

a) numărul de elevi şcolarizaţi pe nivel şi profil de învăţământ

b) cost standard pentru un elev
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c) coeficienţi de corecţie pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră şi profil din mediul 

urban sau rural în care funcţionează unitatea de învăţământ 

 deschiderea de credite  pentru fiecare unitate şcolară pentru:

a) cheltuieli de personal

b) cheltuieli materiale

c) burse

 centralizare lunară a monitorizărilor de personal a  unităţilor de învăţământ;

Atribuţiile  din  domeniul  tehnic  au  fost  asigurate  prin  susţinerea  tuturor  lucrărilor 

finanţate  atât  din  fonduri  bugetare  cât  şi  extrabugetare  sau  fonduri  proprii  prin  prezenţa 

referentului în toate comisiile de iniţiere a achiziţiilor publice, susţinere logistică, etc.

În anul 2006 din activităţile derulate prin compartiment se reţine:

 S-au  urmărit  şi  verificat  următoarele  lucrări  de  reparaţii  şi  întreţinere:  Finalizarea 

programului de reabilitare infrastructură unităţi şcolare, program demarat în anul 2004 

prin fonduri asigurate de la bugetul de stat sau Banca Mondială în care au fost cuprinse 

iniţial  5 instituţii  de învăţământ,  din care aprobate Şcoala gen. nr. 2,  Şcoala Báthory 

István;

 Încheierea  proceselor  verbale  la  terminarea  lucrărilor,  pentru  reabilitare  termică,  la 

Şcoala. gen. nr. 6, Liceul „Axente Sever”, Şcoala. gen. nr. 4 – sală sport, Liceul MIU – 

ateliere, internat, şcoală, Grădiniţa nr. 1;

 Obţinerea  finanţărilor  externe nerambursabile (Phare),  pentru proiectele  faza a II-a  în 

vederea  obţinerii  de  finanţări  nerambursabile  pentru  îmbunătăţiri  interioare  (încălzire 

centrală,  refacere  instalaţie  electrică,  înlocuire  pardoseli  pentru  atelierele  aparţinând 

SNG,  respectiv,  recompartimentări  şi  refacere  instalaţii  sanitare  în  cazul  atelierelor 

aparţinând  liceului  MIU).  În  cadrul  acestor  programe dl.  Coman Mihai  a  fost  numit 

reprezentant  al  Municipiului  Mediaş  pentru toate problemele legate de implementarea 

programului în relaţia cu ADR Centru;

 Prin obţinerea unor fonduri extrabugetare au fost iniţiate lucrări de reabilitarea termică la 

şcoala generală nr. 3 şi proiectul pentru demolarea şi reabilitarea Şcolii Báthory István. În 

derularea acestor activităţi reprezentantul compartimentului a participat la toate întâlnirile 

desfăşurate  la  ISJ  Sibiu  în  vederea  avizării  proiectelor  tehnice  şi  a  obţinerii  avizelor 

necesare executării lucrărilor;
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 Monitorizarea  consumurilor  energetice  la  toate  unităţile  de  învăţământ  în  cadrul 

programului ARCE 2004;

 S-au dus la îndeplinire atribuţiile  delegate prin Dispoziţia  primarului  Nr.1388/2005 în 

consiliile de administraţie la unităţile de învăţământ;

La  începutul  anului  2006  a  fost  demarată  procedura  implementării  sistemului  de 

management  al  calităţii  ISO 9001.  Prin  grija  Responsabilului  Managementului  Calităţii,  dna 

Sanda Muntean şi dl. Niţu Andrei au fost desemnaţi să participe în luna februarie la stagiul de 

informare şi iniţiere în domeniul SMC. Mai mult, dl. Niţu Andrei a fost numit înlocuitor al RMC. 

În luna noiembrie au participat din partea Direcţiei Administraţie Publică Locală la stagiul de 

pregătire şi formare a auditorilor interni ai SMC organizat de Fiatest Bucureşti. În acest domeniu 

Direcţia Administraţie Publică Locală a fost implicată în elaborarea documentelor de referinţă, 

respectiv procedurile de proces şi instrucţiuni de lucru în vederea documentării SMC.

În luna noiembrie reprezentanţii Direcţiei Administraţie Publică Locală au participat la 

seminarile desfăşurate în cadrul proiectului Logo East, „Abordare integrată a managementului 

intern  în  Primăria  Mediaş”  la  programele  privind  procedurile  pentru  obţinerea/accesarea 

fondurilor structurale.  
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SERVICUL RELAŢII

Prin adoptarea HCL 119/2005 a fost înfiinţat Serviciul Relaţii în subordinea primarului 

municipiului Mediaş însă activitatea acestuia este coordonată în baza dispoziţiei nr. 1509/2005 

de  către  directorul  DAPL. Acest  serviciu cuprinde  două  departamente:  Departamentul 

Comunicare şi Relaţii Publice şi Departamentul Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale. 

 
Departamentul  Comunicare  şi  Relaţii  Publice include  Centrul  de  Informare  pentru 

Cetăţeni (C.I.C.), unde au fost desfăşurate următoarele activităţi zilnice:

 informare directă verbală a cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de aparatul de 

specialitate al primarului;

 oferirea de fluturaşi informativi;

 punerea la dispoziţia cetăţenilor a formularelor pentru fiecare procedură birocratică;

 asistenţă oferită cetăţenilor pentru rezolvarea problemelor aflate în atribuţiile aparatul 

de  specialitate  al  primarului  şi  Consiliului  Local  (completarea  formularelor, 

explicarea  paşilor  pentru  rezolvarea  problemei,  asigurarea  contactelor  cu  celelalte 

servicii);

 registratură  (informarea  privind  actele  necesare  pentru  rezolvarea  problemei, 

verificarea  actelor  prezentate,  înregistrarea  documentelor,  eliberarea  bonului  de 

registratură, eliberarea documentelor şi avizelor);

 primirea şi înregistrarea cererilor de informaţii publice;

 primirea şi înregistrarea petiţiilor;

 organizează întreaga activitate privind audienţele şi întâlnirile în teren cu cetăţenii;

 urmărirea punerii în aplicare a soluţiilor identificate în audienţe, prin colaborare cu 

celelalte servicii;

Cetăţenii au solicitat peste 15.000 de documente tip, după cum urmează:

– adeverinţele de teren - 2.173

– anchetele sociale – 1.251

– prelungire contracte garaj – 377

– vize anuale autorizaţii de funcţionare – 811

– solicitare de locuinţă – 164
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– certificate de urbanism – 907

– prelungire contract teren –667

– alocaţii de stat – 515

– adeverinţe de ajutor social – 382

– autorizaţii de construcţie – 437

Toate aceste solicitări au fost soluţionate în termenul legal.

Pe parcursul anului, au fost organizate, la solicitarea cetăţenilor, 32 de întâlniri la faţa 

locului, atât în municipiul Mediaş, cât şi în satul aparţinător Ighişul Nou. Principalele probleme 

pe marginea cărora s-a discutat în cadrul acestor şedinţe au fost legate de programul de asfaltări 

şi reparaţii, canalizare, asigurarea locurilor pentru garaje, îmbunătăţirea programului de colectare 

a deşeurilor menajere. De asemenea, au avut loc întâlniri şi în cadrul tuturor liceelor medieşene, 

cu absolvenţii claselor a XII-a.

În ceea ce priveşte audienţele susţinute de către primar, viceprimar şi secretar, în anul 

2006 au fost primite în audienţă 639 persoane, dintre care 263 persoane au solicitat audienţă la 

primarul Daniel Thellmann, principalele probleme aduse în discuţie fiind: autorizarea actelor de 

comerţ,  respectarea ordinii  şi  liniştii  publice,  autorizări  construcţii  garaje-copertine,  solicitare 

atribuire  teren,  concesionare  teren  şi  clădiri,  probleme  legate  de  creşterea  animalelor  în 

municipiul  Mediaş,  solicitări  închiriere  spaţii  cu  altă  destinaţie,  probleme  privind iluminatul 

public, sesizări, sugestii privind transportul în comun şi nelămuriri cu privire la aplicarea legii 

18/1991.

Viceprimarul  Teodor Neamţu a susţinut  223 de audienţe,  principalele  probleme fiind: 

nelămuriri cu privire la aplicarea Legii nr. 10/2001, amenajarea şi întreţinerea căilor de acces 

(şosele, trotuare), refacerea canalizării pluviale şi menajere, solicitarea materialelor de construcţii 

pentru repararea imobilelor,  întreţinerea şi  amenajarea zonelor verzi,  lucrări  amenajare teren, 

verificare  utilităţi,  autorizări  construcţii  garaje-copertine,  întreţinere  şi  igienizare  fântâni, 

concesionare teren şi construcţie locuinţe.

Secretarul Sorin Costache a susţinut 153 de audienţe, având ca teme: solicitarea unui loc 

de muncă, acordarea ajutorului  social,  autorizarea actelor de comerţ,  nelămuriri  cu privire la 

aplicarea  Legii  nr.18/1991,  nelămuriri  impozite  şi  taxe  DFL,  sesizări  şi  sugestii  privind 
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transportul  în  comun,  solicitări  cumpărare  locuinţe  în  baza  Legii  nr.112/1995,  consultanţă 

juridică şi probleme legate de creşterea animalelor în Mediaş. 

În cadrul Departamentului Comunicare şi Relaţii Publice au fost desfăşurate următoarele 

activităţi pe parcursul anului 2006:

 machetare, realizare, difuzare a ziarului Municipiul Mediaş – 6 numere;

 asistenţă la întâlnirile primarului şi viceprimarului cu cetăţenii,  delegaţii,  conferinţe şi 

alte evenimente;

 actualizarea site-ului cu informaţii legate de activităţile edililor municipiului, actualizarea 

calendarului evenimentelor culturale şi sociale desfăşurate în municipiul Mediaş;

 colaborare cu presa locală şi naţională prin furnizarea informaţiilor solicitate de aceştia;

 promovarea Instituţiei Primarului în mass-media locală şi naţională

 promovarea în mass-media a  tuturor evenimentelor  culturale şi sociale organizate de 

Municipiul Mediaş;

 realizare revista presei;

 întocmire mapa presei;

 colaborare la organizarea Bazarului de Crăciun, distribuirea pachetelor de Crăciun pentru 

copiii din municipiul Mediaş. 

Angajaţii  Departamentului  Integrare  Europeană  şi  Relaţii  Internaţionale au  desfăşurat 

următoarele activităţi pe parcursul anului 2006: 

 10.01.2006 – organizarea vizitei unei delegaţii din  Parlamentul  Austriei, delegaţie  

condusă de Norbert Kapeller;

 19.01.2006 – organizarea vizitei delegaţiei Consiliului Director al companiei Perry 

Equipment din Mineral Wells, Texas;

 26.01.2006 - organizarea vizitei unei delegaţii din Ţara Bascilor - investitori spanioli;

 27.01.2006 - organizarea vizitei unei delegaţii din partea firmei Rom AG din Belgia – 

potenţiali investitori;

 03.02.2006  -  asigurarea  traducerii la  seminarul  privind  managementul  deşeurilor 

menajere „Colectarea selectivă a deşeurilor menajere în România“;

 08.02.2006  -  organizarea  vizitei  delegaţiei  din  primăria  Skarsterlân,  Olanda  – 

municipalitate înfrăţită cu Mediaşul;
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 14.02.2006 - organizarea vizitei delegaţiei landului Austriei Superioare condusă de 

guvernatorul Josef Pühringer; 

 15.02.2006  -  organizarea  vizitei  domnului  Tomasz  Suprowicz  în  Mediaş,  prim 

consilier economic al Ambasadei Poloniei la Bucureşti - reluarea legăturilor cu oraşul 

polonez Glogow;

 16.02.2006  -  organizarea  vizitei  unei  delegaţii  belgiene  a  Companiei  Surface 

Treatment VCST, firmă producătoare de piese pentru automobile;

 20.02.2006 - organizare eveniment umanitar; în cadrul căruia dl. Günther Trost de la 

Asociaţia Ioaniţilor din Germania a oferit ajutor financiar către Unitatea de Asistenţă 

Medico-Socială

 16.03.2006 -  organizarea  vizitei  delegaţiei  de jurnalişti  de  la  cele  mai  importante 

publicaţii din Austria - vizită de documentare;

 10.03.2006  -  organizare  vizită  de  lucru  a  viceprimarului  la  VNG  Internaţional, 

Olanda;

 20.03.2006  –  aprobarea  HCL  nr.  46/2006  privind  deplasarea  primarului, 

viceprimarului şi al unui referent din  Direcţia de Asistenţă Socială în Olanda;

 28.03.2006 -  organizare  concertului  simfonic,  susţinut  de Filarmonica  de Stat  din 

Sibiu;

 27.04.2006 – aprobarea HCL nr. 70/2006 - privind acceptarea unei donaţii de 35.000 

euro  din  partea  municipalităţii  Skarsterlân  –  Olanda  pentru  Serviciul  Public  de 

Ecologizare Mediaş;

 01.05.2006  –  organizarea  vizitei  unei  delegaţii  olandeze  din  Leek,   condusă  de 

secretarul consiliului local dl. Wessel Loonstra;

 01.05.2006  –  organizarea  vizitei  unor  investitori  germani  şi  a  companiei  de 

consultanţă Euro Consult & Development S.R.L.;

 10.05.2006 – coordonarea  transportului  umanitar  din partea  Asociaţiei  Skarsterlân 

Romenie din Olanda pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială şi pentru Spitalul 

Municipal Mediaş;

 21-26.05.2006 – organizarea vizitei  unei delegaţii  de jurnalişti  din municipalitatea 

Skarsterlân, Olanda;
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 29.05.2006  –  aprobarea  HCL  nr.  93/2006  -  privind  deplasarea  în  oraşul  înfrăţit 

Sopron, Ungaria a primarului şi a şase consilieri locali; 

 31.05.2006 - organizarea deplasării primarului la Parlamentul Austriei;

 04.06.2006 – organizarea vizitei unei delegaţii de economişti din Germania;

 20.06.2006 – organizarea deplasării delegaţiei de consilieri locali condusă de primarul 

Daniel Thellmann la inaugurarea Săptămânilor Festive din Sopron, Ungaria;

 27.06.2006 -  organizarea  deplasării  primarului  în  Statele  Unite  la  cea  de-a  100-a 

aniversare a Alianţei Saxonilor Transilvăneni din America;

 28.06.2006  –  organizarea  vizitei  deputaţilor  din  partea  Parlamentului  landului 

Niedersachsen (Germania) în Mediaş;

 04.07.2006 – colaborare la organizarea maratonului Medieval de Mountain Bike;

 08.07.2006 – organizarea manifestărilor de Ziua Americii;

 13-16.07.2006 – colaborare la organizarea festivalului Mediaş, cetate medievală;

 13-16.07.2006 - organizarea vizitei reprezentanţilor oraşului Sopron (Ungaria), oraş 

înfrăţit cu Mediaş, cu ocazia festivalului Mediaş, cetate medievală;

 15.07.2006 - organizarea deplasării primarului la Augsburg, Germania;

 31.07.2006 –  aprobarea  HCL nr.  136/2006  -  privind deplasarea  unei  delegaţii  de 

sportivi la Jocurile Internaţionale ale Copiilor în Bankok, Thailanda;

 06.08.2006  -  organizarea  vizitei  vicepreşedintei  Parlamentului  din  Bavaria 

(Germania), doamna Barbara Stamm şi a deputatului FDGR Ovidiu Ganţ;

 08.08.2006 - organizarea vizitei membrilor Alianţei Saşilor Transilvăneni din Statele 

Unite în Mediaş;

 16.08.2006  –  organizarea  vizitei  unui  grup  studenţi  germani  ai  Universităţii  din 

Kassel;

 23 – 29.08.2006 - înregistrarea participanţilor şi organizarea participării unei delegaţii 

de sportivi din Mediaş la Jocurile Internaţionale ale Copiilor în Bangkok, Thailanda;

 20.09.2006 – organizarea vizitei unui grup de studenţi de la Universitatea Hannover, 

discuţii despre integrarea României în Uniunea Europeană;

 27.09.06  -   organizarea  vizitei  delegaţiei  din  partea  Asociaţia  Kleiner  Prinz  din 

Germania;
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 14-18.10.2006 –  organizarea  programului  pentru  delegaţia  de  consilieri  locali  din 

municipalitatea Skarsterlân, Olanda;

 18.10.2006 - organizarea vizitei  unui grup de  jurnalişti  germani,  discuţii  legate de 

situaţia României înainte de aderarea la Uniunea Europeană; 

 02.11.2006  –  organizare  eveniment  umanitar  -  Asociaţia  femeilor  catolice  din 

Germania au oferit ajutoare umanitare pentru bătrânii din Mediaş;

 07.11.2006 - implementare proiect Logo East “Abordare integrată a managementului 

intern în Primăria Mediaş” 

activitatea 1 - Planificare strategică şi financiară (6, 7, 9 noiembrie 2006)

activitatea 2 - Strângere de fonduri europene (13,14,16,17 noiembrie 2006); 

 23.11.2006 - organizarea deplasării primarului în Germania la Congresul Asociaţiei 

Întreprinderilor Mijlocii;

 25.11.06 – organizarea vizitei  unor directori  de fundaţii  din Olanda din domeniul 

social;

 28.11.2006 – aprobarea HCL nr. 230/2006 - privind înscrierea municipiului Mediaş la 

cea  de-a  41-a ediţie  a  Jocurilor  Internaţionale  ale  Copiilor  Reykjavik,  Islanda,  în 

perioada 20 – 25 iunie 2007;

 29.11.2006  –  organizarea  deplasării  unor  oameni  de  afaceri  medieşeni  în 

municipalitatea Skarsterlân, pentru stabilirea contactelor economice dintre cele două 

municipalităţi;

 30.11.2006 – asigurarea traducerii la seminarul cu titlul „Cooperare româno-olandeză 

în vederea îmbunătăţirii activităţii de management al deşeurilor” şi „Costul eficient al 

managementului  deşeurilor menajere prin cooperare regională în regiunea Târnava 

Mare”, finanţat de Logo-East, Olanda;

 18.12.2006  –  23.12.2006  -  colaborare  la  organizarea  Bazarului  de  Crăciun, 

distribuirea pachetelor de Crăciun pentru copiii din municipiul Medias;

 23.12.2006  -  întocmirea  formularelor  pentru  vamă  pentru  ajutoarele  umanitare 

primite din partea Asociaţiei Ioaniţilor din Germania pentru persoanele nevoiaşe din 

Mediaş;
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DIRECŢIA TEHNICĂ

Una  din  priorităţile  primarului  este  şi  redarea  încrederii  cetăţenilor  în  capacitatea 

autorităţii de a administra municipiul prin promovarea susţinută a intereselor comunităţii locale. 

Acest  lucru  este  realizabil  şi  prin  investiţiile  propuse  a  fi  realizate  în  anul  2006  prin  grija 

Direcţiei  Tehnice  care funcţionează în prezent  în subordinea directă a viceprimarului  Teodor 

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

director. Direcţia are un personal format din 17 posturi, din care 4 sunt vacante. 

Direcţia tehnică este structurată astfel:

 I.  Serviciul Investiţii, Infrastructuri

II. Compartimentul de salubritate, întreţinere.

I. SERVICIULUI INVESTIŢII, INFRASTRUCTURI

1. Compartiment execuţie investiţii

2. Compartiment achiziţii, licitaţii

3. Compartiment infrastructură, transport public

Fondurile  alocate  de la  bugetul  local  pentru  anul  2006 la  lucrările  de investiţii  şi  cheltuieli 

curente sunt:

I. INVESTIŢII - TOTAL                       6.196.178,45 lei

din care transfer de la buget de stat:                                                                62.570,00 lei

Partea I –  50.02 Autorităţi publice              216.152,68 lei

Cap. 51.02 – Primărie  216.152,68 lei

1. S-a  finalizat lucrarea “Reabilitare centrală termică Primărie”. Valoarea realizată în acest an 

este de 19.649,48 lei.

2. Dotări independente

S-au achiziţionat următoarele:

– sisteme informatice în valoare de 101.510,71 lei

– programe calculator în valoare de 32.096,23 lei

– copiatoare digitale, 2 buc. în valoare de 30.702,00 lei

– centrală telefonică în valoare de 32.194,26 lei
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Partea II – 59.02  Ordine publică şi siguranţă naţională                  2.380,00 lei

Cap. 61.02 Protecţie civilă      2.380,00 lei

Dotări independente

S-a achiziţionat o pompă pentru bazin de apă în valoare de 2.380,00 lei

Partea III – 64.02 Cheltuieli social – culturale                                        1.615.256,61 lei

Cap. 65.02 Învăţământ  485.017,51 lei

S-au  achitat  integral  ratele  pentru  lucrările  de  montare  centrale  termice  (CT)  la  unităţile  de 

învăţământ. În anul 2006 s-au achitat în total 485.017,51 lei, după cum urmează:

– CT Şcoli şi grădiniţe - 167.179,99 lei

– CT Grădiniţa nr. 1 -   32.797,94 lei

– CT Liceu MIU Şcoală -   49.765,66 lei

– CT Liceu MIU Cămin - 105.070,77 lei

– CT Liceu MIU Atelier -   33.327,06 lei

– CT Şcoala Generală nr. 4 -   27.813,59 lei

– CT Şcoala Generală nr. 6 -   52.728,00 lei

– CT Liceu „Axente Sever” -   16.334,50 lei

Cap. 67.02 Cultură, religie           1.130.239,10 lei

Amenajare Bibliotecă Municipală Mediaş

S-au  executat  lucrări   de  reparaţii  tencuieli,  zugrăveli,  pardoseli,  s-a   înlocuit  tâmplăria,  s-a 

schimbat instalaţia termică, sanitară şi electrică, s-a montat centrală termică nouă. Corpul clădirii 

a fost  finalizat, rămânând de executat amenajările în curtea interioară. S-au achiziţionat mobilier 

şi  calculatoare.  Valoarea  totală  a  lucrărilor  executate  şi  a  achiziţiilor  în  anul  2006  este  de 

1.130.239,10 lei.

Partea IV 69.02 Servicii şi dezvoltare publică                                         2.872.878,48 lei

Cap. 70.02.50 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică           1.307.669,37 lei

din care: Transfer de la buget de stat:                                                               28.570,00 lei

 Transformare bloc 3 str. Luncii în locuinţe sociale

S-a finalizat  achitarea ratelor. În anul 2006 s-au achitat 1.169.786,08 lei, din care din bugetul 

local, 569.786,08 lei, iar din fondul de rulment 600.000,00 lei.

 Studii şi proiecte 
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S-au întocmit următoarele proiecte:

– Expertize judiciare în valoare de 16.588,20 lei, şi anume:

– Expertiză evaluare Hanul Căprioarei     2.710,00 lei

– Evaluare obiecte de inventar şi mijloace fixe casa de oaspeţi    1.000,00 lei

– Evaluare imobil str. Carpaţi 3, 5, 5A şi 7     3.500,00 lei

– Evaluare teren intravilan Şoseaua Sibiului        450,00 lei

– Raport de evaluare I.G. Duca nr. 26        928,20 lei

– Raport de evaluare imobil str. N. Iorga nr. 30        800,00 lei

– Expertiză de evaluare teren Wewern     1.000,00 lei

– Expertiză str. Milcov        700,00 lei

– Proiect reabilitare acces Primărie     5.500,00 lei

– Proiect  pentru  introducere  cadastru  imobiliar  –    Anul  acesta  s-au  executat  lucrări  de 

117.195,00 lei, din care buget local 88.625 lei şi transfer de la buget de stat 28.570 lei;

– S-a întocmit SF pentru “Amenajare WC Public” în valoare de 1.500,00 lei;

– S-au achitat taxe şi avize în valoare de 670,63 lei;

Cap. 74.02.06 Protecţia mediului          1.565.209.11 lei

 Echipare tehnico – edilitară bloc 3, 4 şi 5 str. Sinaia

S-au finalizat lucrările la acest obiectiv de investiţii. În acest an s-au executat: canalizare pluvială 

din tuburi Dn 200 şi 315 mm în lungime de 85 ml cu 6 guri de scurgere, trotuare din pişcoturi 

281mp, sistem rutier din macadam şi asfalt de 6 cm în suprafaţă de 2966 mp, din care parcări 

2160 mp şi zone verzi 4040 mp.Valoarea lucrărilor executate în anul 2006 este de 364.364,16 lei.

 Echipare tehnico - edilitară bloc 1 şi 2 str. Sinaia

S-au finalizat lucrările la acest obiectiv de investiţie. În acest an s-au executat: sistem rutier cu 

asfalt 1440 mp, trotuare cu pişcoturi 123 mp, zone verzi 1860 mp. Valoarea lucrărilor executate 

în anul 2006 este de 148.505,99 lei.

 Echipare tehnico – edilitară zona industrială Şoseaua Sibiului

S-au executat: sistem rutier din macadam şi un strat de  asfalt în suprafaţă de 2320 mp, trotuare 

asfaltate în suprafaţă de 375 mp, staţie de pompare, reţea canalizare pluvială în lungime de 360 
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ml, conductă de refulare ape pluviale în lungime de 221 ml.  Valoarea lucrărilor executate în anul 

2006 este 1.000.851,59 lei.

 S-au întocmit  proiecte, după cum urmează:

– PUZ Zona industrială nord este                            12.999,56 lei

– SF Echipare edilitară zona Greweln                              7.979,00 lei

– PT+CS, DE Echipare edilitară zona Greweln                              20.000,00 lei

– S-au achitat taxe şi avize în valoare de 10.508,81 lei

Partea V 79.02 Acţiuni economice                 1.489.510,68 lei

Cap.84.02.03.03 Străzi           1.489.510,68 lei

Din care: Transfer de la buget de stat                                        34.000,00 lei

 Amenajare zona centrală intramuros, str. Petőfi Sándor

Lucrările sunt finalizate.  S-au executat în acest an: sistemul  rutier din  pavaj din calupuri de 

piatră naturală în suprafaţă de 2.180 mp,  reţea de apă în lungime de 30 ml, canalizare pluvială cu 

racorduri canalizare pluvială.  Valoarea lucrărilor executate în anul 2006 este de 415.672,35 lei . 

 Amenajare sistem rutier str. Colinei

S-au executat:  sistem rutier  cu balast  în suprafaţă  de 2.520 mp,  trotuare asfaltate,  canalizare 

pluvială  cu racorduri guri de scurgere în lungime de 147 ml, canalizare menajeră cu racorduri în 

lungime de 862 ml, reţea de alimentare cu apă  şi branşamente apă în lungime de 1305 ml, lucrări 

de drenaj  în lungime de 260 ml. Urmează să se finalizeze sistemul rutier prin aşternerea stratului 

de asfalt. Valoarea lucrărilor executate în anul 2006 este de 523.110,26 lei. 

 Amenajare sistem rutier străzile Gh. Şincai şi Liliacului

Pe str. Gh. Şincai s-a executat fundaţia cu balast a sistemului rutier urmând a se finaliza lucrările 

prin aşternerea stratului de asfalt, trotuare cu pişcoturi în suprafaţă de 111 mp.

Pe str.  Liliacului  s-a executat   sistemul rutier  cu  beton în suprafaţă  de 240 mp,  trotuar cu 

pişcoturi în suprafaţă de 437 mp,  pereu din beton (rigolă) în suprafaţă de 732 mp. Au rămas de 

executat lucrările pentru  sistemul rutier cu asfalt.

 Valoarea lucrărilor executate este de 257.905,46 lei

 Amenajare sistem rutier str. Graia de Jos

S-a executat reţeaua de alimentare cu apă şi branşamentele de apă în proporţie de 70%. S-au 

poziţionat tuburile pentru canalizarea menajeră, rămânând a se executa căminele de vizitare şi 

sistemul rutier. Valoarea lucrărilor executate este de 177.000,09 lei.
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Sistem rutier cu asfalt, trotuare asfaltate, canalizare pluvială cu racorduri, rigolă betonată, reţea 

apă, branşamente de apă

 S-au întocmit  proiecte, după cum urmează:

– Studiu  geo,  expertiză  şi  Studiu  de  Fezabilitate  pentru  „Consolidare  DC10  Mediaş  – 

Ighişul Nou”  în valoare de 7.200,00 lei

– Studiu  geo,  expertiză  şi  Studiu  de fezabilitate  pentru  “Consolidare  zid  de  sprijin  str. 

Târnavei” în valoare de 7.300,00 lei

– Studiu de fezabilitate şi PT+DE pentru „Reparaţii poduri şi podeţe sat Ighişul Nou” în 

valoare de 37.600,68 lei, din care de la bugetul local 3.600,68 lei  şi transfer de la bugetul 

de stat, conform OG. Nr. 7/2006 privind infrastructura rurală 34.000,00 lei. 

– S-au achitat taxe şi avize în valoare de 15.628,84 lei

 S-a achiziţionat şi montat sistemul de control şi acces auto în P-ţa Regele Ferdinand I, în 

valoare de 48.096,00 lei.

I. CHELTUIELI CURENTE  - TOTAL                       9.685.224,78 lei

Cap. 84.02. TRANSPORTURI – STRĂZI - Total           5.947.403,17 lei

Din care pentru drumuri şi dotări stradale:

 Covoare şi plombe asfaltice  executate în anul 2005 (covoare asfaltice în suprafaţă de 

7.378 mp, plombe asfaltice în suprafaţă de 7.374 mp) în valoare de  619.367,59 lei.

 Covoare asfaltice 2006 în suprafaţă de 66.833 mp cu o  valoare de 2.671.633,63 lei.

 Plombe asfaltice 2006 în suprafaţă de 27.838 mp cu o valoare de 1.292.081,86 lei.

 Macadam în suprafaţă de 4.193 mp cu o valoare de 151.319,28 lei.

 Refacere  trotuare  cu  asfalt,  Şos.  Sibiului  în  suprafaţă  de  4.316  mp cu  o  valoare  de 

127.707,26 lei.

 Refaceri trotuare cu pişcoturi, str. I. Gh. Duca şi Şos. Sibiului, în suprafaţă de 1.511 mp 

cu o valoare de 114.361,38 lei.

 Ridicat 38 buc. cămine la cotă. Valoarea executată este de 54.195,31 lei.

 Refacere str. Ceahlău – S-au executat şi finalizat următoarele lucrări: canalizare menajeră 

şi pluvială 408 ml, alimentare cu apă 170 ml, refacere sistem rutier din beton 612 mp. 

Valoarea  lucrărilor este 180.797,75 lei.
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 Refacere str. Baia de Nisip – S-au executat şi finalizat  următoarele lucrări: canalizare 

pluvială  109 ml, alimentare cu apă 243 ml, macadam şi asfalt 929 mp, trotuar cu dale de 

beton, 80 mp. Valoarea  lucrărilor executate  este 114.486,19 lei.

 Refacere str. Dumbrăvii – S-a executat şi finalizat sistem rutier din pereu de piatră pe 

beton în suprafaţă de 395 mp. Valoarea lucrărilor executate este 76.953,75 lei

 Reparat podeţ str. Greweln, scări acces pod Târnava Mare, deznisipator  str. M. Zenovie. 

Valoarea executată este de 10.472,92 lei.

 S-au achiziţionat 40 buc  borduri  şi  15 buc tuburi beton Dn 250 în valoare de 1.226,80 

lei.

 S-au executat lucrări de vidanjare în valoare de 105,91 lei

 S-au achiziţionat şi montat 350 buc coşuri de gunoi pe străzile I. G. Duca, N. Iorga, St. L. 

Roth,  Cloşca,  Şoseaua  Sibiului,  1  Decembrie,  H.  Oberth,  M.  Viteazul,  P-ţa  Regele 

Ferdinand I, cartier Vitrometan, P-ţa Corneliu Coposu, pasarelă Târnava Mare, pasarelă 

Gară. Valoarea totală este de 39.367,58 lei.

 S-au achiziţionat şi montat 377 buc  indicatoare rutiere pe străzile Mărăşeşti, A. Iancu, 

Govora,  1  Decembrie,  Baznei,  M.  Eminescu,  Unirii,  H.  Oberth,  Şoseaua  Sibiului. 

Valoarea totală este 32.015,41 lei.

 S-au achiziţionat şi montat  40 buc. indicatoare "Trecere pietoni" cu leduri şi oglinzi de 

trafic pe străzile A. Iancu, Şoseaua Sibiului, 1 Decembrie, Baznei, M. Viteazul, Unirii, St. 

L. Roth, Brateiului. Valoarea totală este de 29.025,18 lei.

 S-au  achiziţionat  şi  montat  149  ml.  limitatoare  de  viteză   pe  străzile:  Govora,  1 

Decembrie,  Baznei,  M. Eminescu,  M. Viteazul,  Unirii,  H.  Oberth,  A.  Iancu,  Şoseaua 

Sibiului. Valoarea totală este 82.456,78 lei.

 S-au  achiziţionat  şi  montat  aparate  de  joacă  în  cartierul  După  Zid,  străzile  C. 

Brâncoveanu, 1 Decembrie, Tomis, Cibin, Blajului,  Valea Adâncă. Valoarea lor totală 

este 31.963,40 lei.

 S-au executat reparaţii la fântânile arteziene  din P-ţa C. Coposu şi Regele Ferdinand I în 

valoare de 80.034,97 lei.

 Confecţionat, montat şi vopsit balustradă str. Teilor - 2.120 kg în valoare de 30.124,56 

lei.
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 S-au executat vopsitorii confecţii metalice pe străzile Unirii, A. Şaguna, H. Oberth, M. 

Viteazul,  1  Decembrie,  C.  Brâncoveanu,  C.  Coposu,  V.  Madgearu,  Baznei,  parc 

Stejarului,  parc Blajului,  Greweln, Gării,  Şoseaua Sibiului, pod Târnava Mare - 6.044 

mp. Valoare totală a lucrărilor este de 98.803,56 lei.

 S-au executat confecţii şi reparaţii confecţii metalice (balustrade, lise, gărduleţe, stâlpi 

indicatoare, deznisipatoare) pe străzile Unirii, A. Şaguna, 1 Decembrie, C. Brâncoveanu, 

C.  Coposu,  V.  Madgearu,  Stejarului,  Blajului,  Greweln,  Gării,  Drum  de  legătură. 

Valoarea totală este de 107.208,86 lei.

 Reparat copertină şi bancă str. Greweln. Valoarea lucrării este 1.693,24 lei

Cap.70.02 Locuinţe – Cheltuieli curente  497.948,83 lei

Amenajare corp „R” Unitatea Militară - S-au executat branşament apă, instalaţii interioare de apă 

şi canalizare,  instalaţie  de încălzire centrală,  montat  centrală termică nouă, înlocuit  tâmplărie 

interioară  şi  exterioară,  precum  şi  lucrări  de  reparaţii  la  hidroizolaţie,  instalaţii  electrice  şi 

finisaje  interioare  (zugrăveli,  vopsitorii,  placaje  din  gresie  şi  faianţă).  Valoarea  lucrărilor 

executate este de 497.948,83 lei.

Cap. 70.02.06 - Iluminat public           2.037.610,00 lei

 Consum  energie  electrică  iluminat  public,  semafoare,ceasuri,fântână  arteziană  – 

1.808.476 KW. Valoarea totală este 694.656,74 lei

 S-au finalizat lucrările de modernizare iluminat stradal în baza contractului şi s-au achitat 

ratele aferente anului  2006 în valoare de 1.240.256,21 lei.

 S-au executat lucrări de întreţinere, menţinere iluminat stradal (înlocuire: becuri – 251 

buc, bobine – 51 buc, ignitere – 58 buc;  întreţinere: corpuri de iluminat – 72 buc, reţea 

iluminat – 1,05 km puncte aprindere - 26 buc) în valoare de  76.909,60 lei

 Achiziţionat şi revizuit ghirlande  în valoare de 25.787,45 lei. 

Cap. 70.02 - Alte servicii       2.473,87 lei

 Consum gaz metan Cimitirul Eroilor în valoare de 131,65 lei.

 Consum apă fântână arteziană în valoare de 2.342,22 lei.

Cap. 74.02 – Protecţia mediului                 39.447,92 lei 

 Executat reţea de alimentare cu apă str. Hula Nouă în lungime de 350 ml. Valoarea 

lucrărilor este de 36.484,07 lei.

 Executat dren pe str. E. Racoviţă pe o lungime de 35 ml în valoare de 2.963,85 lei.
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 II. COMPARTIMENTUL DE SALUBRITATE, ÎNTREŢINERE

Cap. 74.02 – Salubritate           1.160.340,99 lei

 Salubrizat străzi şi trotuare (măturat străzi şi trotuare – 49,60 mil. mp, întreţinere străzi şi 

trotuare – 15,98 mil. mp, ras rigole – 335,5 mii mp, încărcat şi transportat gunoi stradal - 

5682 mc) în valoare de 640.341,35 lei.

 Deszăpeziri pe străzile principale ale municipiului în valoare de 414.181,64 lei.

 Serviciul  de  ecarisaj  –  S-a  executat  strângerea,  dezinsecţia,  deparazitarea  sterilizarea, 

hrănirea,  adopţia  şi  eutanasierea  câinilor  comunitari.  Valoarea  lucrărilor  este  de 

105.818,00 lei.

STADIUL DE ÎNDEPLINIRE A HOTĂRÂRILOR ADOPTATE ÎN ANUL  2006

 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.  33/27.02.2006.  A  fost  întocmit  şi  semnat  actul  adiţional  la  contractul  de 

delegare de gestiune cu tarifele aprobate pentru anul 2006.

 S-au  stabilit  măsuri  cu  privire  la  activitatea  de  transport  public  local  de  călători  în 

municipiul Mediaş, cu HCL nr. 35/27.02.2006. 

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

investiţii  „Amenajare sistem rutier str. Graia de Jos, municipiul Mediaş” cu HCL nr. 

52/27.03.2006. S-a întocmit proiectul tehnic, s-a organizat licitaţia şi a început execuţia 

lucrării care urmează a se finaliza în cursul anului 2007.

 S-a aprobat planul de măsuri pentru buna gospodărire a municipiului Mediaş, cu HCL 

nr. 53/2006. Această hotărâre s-a aplicat.

 S-a  aprobat  asocierea  municipiului  Mediaş  cu  Asociaţia  „Centrul  Regional  pentru 

Siguranţă Rutieră” în vederea realizării proiectului pilot de siguranţă rutieră „ProSiguR” 

cu HCL nr.  62/2006.  Hotărârea  a  fost  trimisă  la  Asociaţia  „Centrul  Regional  pentru 

Siguranţa Rutieră” şi la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Sibiu, implementarea acesteia 

rămânând blocată la nivel judeţean.

 S-a aprobat completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurii 

de atribuire a autorizaţiilor de transport persoane şi bunuri în regim de taxi în municipiul 
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Mediaş, cu HCL nr. 69/27.04.2006. Această hotărâre s-a aplicat de la data intrării  în 

vigoare a acesteia.

 S-a aprobat  extinderea traseului  cu  mijloace  de transport  în  comun din dotarea  S.C. 

Meditur S.A., prin prelungirea liniei de contact troleibuze pe Şoseaua Sibiului, cu HCL 

nr. 83/27.04.2006. A început prelungirea liniei de contact troleibuze pe Şoseaua Sibiului 

spre Izvor.

 S-au  stabilit  măsuri  pentru  activitatea  de  salubrizare  a  municipiului,  cu  HCL  nr. 

89/29.05.2006. S-a aplicat această hotărâre.

 S-a  completat  Regulamentul  de  Gestionare  a  Serviciului  de  ecarisaj  în  municipiul 

Mediaş, cu HCL nr. 113/29.06.2006. S-a aplicat această hotărâre.

 S-a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici ai lucrării „Echipare 

edilitară  str.  Legheşului  Mediaş”  cu  HCL  nr.  122/31.07.2006.  S-a  trecut  la  faza 

următoare de proiectare.

 S-a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici ai lucrării „Echipare 

tehnico - edilitară zona Greweln  Mediaş” cu HCL nr. 123/31.07.2006. S-a trecut la faza 

următoare de proiectare, proiect tehnic, urmând a se începe execuţia în anul 2007.

 S-a  aprobat  studiul  de  fezabilitate  şi  indicatorii  tehnico  –  economici  ai  lucrării 

„Modernizare poduri şi podeţe în satul Ighişul Nou” cu HCL nr. 124/31.07.2006. S-a 

întocmit proiectul tehnic, iar execuţia va începe în anul 2007.

 S-a aprobat regulamentul de administrare şi utilizare a căilor publice de comunicaţii din 

municipiul  Mediaş,  cu HCL nr.  147/28.08.2006.  S-a  comunicat  celor  interesaţi  şi  se 

aplică.  

 S-au stabilit măsuri pentru buna funcţionare a S.C. Meditur S.A., aprobate cu HCL nr. 

229/28.11.2006. Se va introduce traseul cu microbuze pe ruta  str.  Hula Veche – str. 

Moşnei.

 S-a aprobat Lista de investiţii cuprinse în Master Plan-ul elaborat conform măsurii ISPA 

2003/RO/16/P/PA 013-05 - Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul 

apă  -  apă  uzată,  România,  cu  HCL.  Nr.  239/07.12.2006  necesară  pentru  întocmirea 

studiului de fezabilitate de către consultant.
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SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR

În anul 2006 s-au primit un număr de 1003 petiţii din care:

 431 au fost rezolvate în mod favorabil;

 54 au primit răspuns nefavorabil;

 20 au fost rezolvate parţial;

 498 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:

 refaceri  şi  modernizări  sisteme  rutiere  (străzile:  Vulcan,  Măgurii,  Măgheranului, 

Bisericii, Movilei, Neajlov, Mitr. Sterca Suluţiu, Vinului, Câmpul de Jos, E. Racoviţă, 

Titel Petrescu, Rubinului, Wewern, Viilor, Vinului);

 refaceri trotuare ( str.1 Decembrie, str. Turda );

 canalizare  menajeră  şi  pluvială  (străzile:  Gravorilor,  Măgurii,  Măghiranului,  Movilei, 

Ciocârliei);

 autorizaţii de parcare taxi şi auto;

 reglementări trafic auto;

 montări indicatoare rutiere;

 iluminatul public;

 salubrizarea municipiului;

 activitatea de ecarisaj;

Petiţiile  care au primit  răspuns nefavorabil  sunt cele referitoare  la lucrări  de refacere 

sistem rutier,  canalizare menajeră şi pluvială, refacere trotuare şi care nu au fost  cuprinse în 

Programul de lucrări pentru anul 2006, precum şi cele legate de desfăşurarea procedurilor de 

achiziţii public şi anume:

 apă,  canalizare  menajeră,  canalizare  pluvială,  sistem rutier  (străzile:  Perilor,  Merilor, 

Vişinilor, Cireşilor, Gorunului, Neajlov, Ulmului, Fagului, Frasinului, etc.);

 asfaltare străzi ( Titel Petrescu, Lupeni, Câmpeni, Barajului, Badea Cârţan);

 asfaltare alei, trotuare ( Călugăreni, Turda);

 reparat pod Valea Moşnei pe str. Braşoveana;

 macadam (străzile: Aron Cotruş, Păcii, Bucegi);
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 executat şanţ colectare ape pluviale str. Angărul de Sus;

Lucrările  de  refacere  sistem  rutier,  canalizare,  alimentare  cu  apă  străzile  Movilei, 

Muscelului,  Viilor,  Vinului  au  fost  cuprinse  în  programul  de  lucrări  pentru  anul  2007.  Str. 

Măghiranului a fost cuprinsă la refacerea sistemului rutier, stadiul de macadam.
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DIRECŢIA URBANISM 

Strategia  privind  gestionarea  spaţială  a  teritoriului  constituie  o  activitate  obligatorie, 

continuă şi de perspectivă, desfăşurată în interesul colectivităţilor care îl folosesc, în concordanţă 

cu  valorile  şi  aspiraţiile  societăţii  şi  cu  cerinţele  integrării  în  spaţiul  european  asigurând 

indivizilor  şi  colectivităţilor  locale dreptul  de folosire  echitabilă  şi  responsabilitatea  pentru o 

utilizare eficientă a teritoriului.

Gestionarea teritorială a municipiului se realizează prin intermediul Direcţiei Urbanism, 

care realizează ansamblul de activităţi complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea 

echilibrată, la protecţia patrimoniului natural şi construit, precum şi la îmbunătăţirea condiţiilor 

de viaţă în localităţile urbane şi rurale.

Direcţia Urbanism  din cadrul aparatului de specialitate al primarului, la începutul anului 

2006 funcţiona, conform organigramei aprobate, cu un personal format din 23 de posturi din care 

două vacante,  distribuit în trei compartimente şi un birou după cum urmează:

1. Compartiment Urbanism - peisaje urbane

2. Compartiment Disciplina în construcţii

3. Compartiment Autorizări în construcţii

4. Birou patrimoniu 

 a) Evidenţă patrimoniu

 b) Administrare patrimoniu

Compartimentul urbanism având sarcina de-a verifica şi supune avizării documentaţiile 

de  urbanism, eliberarea certificatelor de urbanism iar partea de peisaje urbane are atribuţii în 

domeniul administrării zonelor verzi şi urmărirea întreţinerii acestora .

Compartimentul  autorizaţii  are  atribuţii  în  eliberarea  autorizaţiilor  de  construire, 

urmărirea respectării  acestora,  regularizarea  taxei de autorizare şi eliberarea adeverinţelor în 

vederea notării imobilelor la cartea funciară.

Compartimentul disciplina în construcţii răspunde de urmărirea respectării autorizaţiilor 

precum şi de disciplina în construcţii privind amplasarea construcţiilor fără autorizaţii.

Biroul patrimoniu are atribuţii în evidenţa şi administrarea patrimoniului municipiului.
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            În anul 2006, activitatea direcţiei, a fost în principal eliberarea de acte din domeniul  

urbanismului  şi  al  autorizării  în  domeniul  construcţiilor,  cu  respectarea  Planului  Urbanistic 

General şi al Regulamentului aferent iar în domeniul gestionării patrimoniului activitatea s-a axat 

pe valorificarea patrimoniului prin închirieri, concesionări şi vânzări.

 Astfel  s-au  eliberat  358  autorizaţii  de  construire  în  vederea  realizării  diferitelor 

construcţii.  S-au  autorizat  51  locuinţe  noi,  44  de  extinderi  la  locuinţele  existente,  15  spaţii 

comerciale  şi  de  prestări  servicii,  montări  de  firme  şi  diverse  branşamente,  modificări  la 

construcţiile existente fiind restul autorizaţiilor.

S-au eliberat 18 autorizaţii de demolare, 435 Acorduri Unice şi 100  de Certificate de 

notare a construcţiilor în C.F. În vederea emiterii autorizaţiilor, a dezmembrărilor, a schimbărilor 

de destinaţie au fost elaborate şi eliberate 896 certificate de urbanism.

Au fost avizate şi aprobate 13 Planuri Urbanistice de Detaliu, în vederea construirii unor 

noi locuinţe în zonele destinate acestui scop şi s-au avizat patru Planuri Urbanistice Zonale.

Investiţiile cele mai importante autorizate pe teritoriul municipiului anul trecut au fost în 

domeniul comercial, demarându-se lucrările la următoarele centre comerciale:

 S.C. Competo S.R.L. - Steluţa Mobilă Center – şos. Sibiului nr.35A

 S.C. Morava Impex S.R.L.- şos. Sibiului nr.38

 S.C. P/M S.R.L. - str. Titus Andronicus

 S.C. Billa Invest Construct S.R.L.- str. Carpaţi nr.3-7

În anul 2006 au fost terminate 98 de lucrări în domeniul construcţiilor pentru care s-au 

întocmit procese verbale  la terminarea lucrărilor, obiectivele reprezentative pentru anul care a 

trecut puse în funcţiune sunt clădirea nr.1 din Piaţa Regele Ferdinand I unde s-a mutat Biblioteca 

Municipală, Casa Căsătoriilor împreună cu SPCLEP, s-au amenajat şi deschis şapte noi sedii de 

bancă, sedii de firme şi localuri de alimentaţie publică .        

Disciplina în construcţii s-a materializat prin aplicarea a 14 amenzi contravenţionale la 

Legea 50/91 cu completările şi modificările ulterioare, 7 procese verbale la HCL 10/2005, 178 

somaţii de atenţionare şi rezolvarea a 1.050 reclamaţii din domeniu.

Compartimentul  Peisaj  Urbane  a  coordonat  şi  recepţionat  lucrările  de  amenajare  şi 

întreţinere,  la  zonele  verzi  din  oraş,  cele  mai  importante  lucrări  fiind:  plantat  flori,  tufe 

ornamentale si trandafiri (12.850 buc.), cosire gazon (290.000 mp), toaletări şi tăieri arbori (180 
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buc.), tăieri corecţie, îngropat şi dezgropat trandafiri (2.160 buc.), degajare teren de frunze şi 

crengi (60.200 mp), transport resturi vegetale (1.328 mc) .

Anul 2006 a adus modificări la organizarea Simpozionului de arhitectură devenit deja 

tradiţional, astfel pentru prima dată această manifestare s-a adresat elevilor din liceele locale, cei 

mai buni participanţi fiind premiaţi cu fonduri substanţiale.

Un aspect  deosebit  al  anului  2006 l-a  constituit,  urmărirea  lucrărilor  de reabilitare  la 

clădirea  din  P-ţa  Regele  Ferdinand  nr.1,  lucrare  realizată  cu  sprijinul  fondurilor  PHARE, 

valoarea finală a investiţiei fiind 1.166.439,22 lei fără T.V.A.

Comparativ cu activitatea din anul 2005 se observă o creştere a numărului de certificate 

de  urbanism şi  de autorizaţii  de construire  emise,  ceea  înseamnă că potenţialul  în  domeniul 

investiţiilor în construcţii a crescut, în acelaşi timp numărul abaterilor de la legislaţia privind 

realizarea construcţiilor a fost mai mare acestea fiind sancţionate conform prevederilor legale.

Biroul  patrimoniu,  din  cadrul  Direcţiei  Urbanism  al  aparatului  de  specialitate  al 

primarului,  în  perioada  prezentată,  funcţiona  conform  organigramei  aprobate.  Deşi  cu  un 

personal  foarte  restrâns,  activitatea  a  decurs  în  mod  normal,  priorităţile  fiind  gestionarea  şi 

valorificarea cât mai eficientă a bunurilor municipalităţii. În anul 2006 s-au realizat următoarele:

 Contracte de închiriere teren încheiate în această perioadă

1             1.   contracte de închiriere şi acte adiţionale teren aferent copertinelor sau garajelor – 

2026, din care contracte noi 304

2             2.   contracte de închiriere teren aferent panouri publicitare, terase, închirieri diverse 

terenuri – 67

 Atribuiri terenuri aferente locuinţelor conform Legii 18/1991, art. 36 – 176 propuneri pentru 

ordine de proprietate.

 Contracte spaţii comerciale – 73

 Diverse adeverinţe – 106

 Pregătire documentaţii pentru organizarea licitaţiilor – 27

 Vânzări  terenuri  prin  licitaţie  publică  –  s-au  organizat  licitaţii  publice  şi  s-au  încheiat 

contracte de vânzare-cumpărare pentru următoarele terenuri:

1. teren situat pe Sos. Sibiului intersecţie cu str .Nisipului  în suprafaţă de 785mp. 

Valoarea adjudecată este de 132.100 lei + TVA de către S.C. Fuego S.R.L.
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2. Teren situat pe str. Carpaţi ,în suprafaţă de 5543 mp, valoarea adjudecată este de 

2.980.000 lei + TVA de către S.C. BILLA INVEST S.R.L.

 Vânzări imobile, teren cu construcţii, prin licitaţie publică:

1.  casă cu teren în suprafaţă de 250 mp, situat în str. Pe Cetate,   

adjudecat de S.C. COMSERVICE CONSTRUCT S.R.L., la suma de 41.180 

lei + TVA

2.  patru imobile a fostelor centrale termice de cartier, în valoare de 442.295 lei + 

TVA

 S-au recepţionat şi preluat blocurile  din str. Sinaia bloc 1 şi 2 întocmindu-se 37 de 

contracte de închiriere pentru tineri sub 35 de ani. 

 S-au întocmit 96 de referate care au fost supuse atenţiei Consiliului Local în urma cărora 

s-au adoptat tot atâtea hotărâri care au fost puse în aplicare.

Obiectivele propuse spre realizare la începutul anului trecut au fost realizate în ceea ce 

priveşte   programul  de  monitorizare  a  autorizaţiilor  de  construire,  întărirea  disciplinei  în 

construcţii,  organizarea de manifestări  privind evidenţierea patrimoniului  imobil,  promovarea 

strategiilor  privind dezvoltarea urbană cu predilecţie  a zonelor industriale pentru oferirea noi 

locuri  de muncă,  demararea întocmirii  planurilor  urbanistice  zonale pentru terenurile  din str. 

Stadionului şi str. Aurel Vlaicu, care vor fi definitivate în acest an.

Pentru  perioada  următoare  ne  propunem  îmbunătăţirea  activităţilor  specifice  prin 

următoarele:

 Îmbunătăţirea activităţii privind obţinerea avizelor pentru emiterea acordului unic; 

 întărirea  disciplinei  în  construcţii  prin  intensificarea  verificărilor  în  teren  şi  aplicarea 

sancţiunilor contravenţionale mai riguros;

 Continuarea  organizării  de  manifestări  culturale  care  să  pună  în  evidenţă  şi  să  facă 

publică bogăţia patrimoniului imobil local; 

 Reorganizarea direcţiei prin separarea urbanismului de patrimoniu , în vederea obţinerii 

unor rezultate mai bune specifice fiecărei activităţi;

 Întărirea  capacităţii  biroului  pentru  accesare  fonduri  europene  în  vederea  pregătirii 

documentaţiilor specifice acestor proiecte.
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DIRECŢIA ECONOMICĂ

Cu atribuţii în domeniul elaborării, executării şi raportării bugetelor locale şi de efectuare 

a  plăţii  cheltuielilor  aprobate  prin  acesta,  funcţionează  în  subordinea  directă  a  primarului 

Municipiului Mediaş. Această direcţie este structurată astfel:

I. Biroul Resurse Umane-Buget-Salarizare

II. Compartiment Contabilitate

III. Compartiment Corp Control Comercial

IV. Compartiment Informatică

Compartimentele Buget-Contabilitate au desfăşurat următoarele activităţi în anul 2006:

 Verificarea,  înregistrarea şi centralizarea datelor din bilanţurile contabile la 31.12.2005 şi 

trimestrele I, II şi III din 2006, a anexelor preluate de la serviciile publice aflate în subordinea 

primarului;

 Verificarea închiderii corecte a conturilor de venituri şi cheltuieli din bilanţurile instituţiilor 

aflate în subordinea primarului;

 Verificarea soldurilor tuturor disponibilităţilor din trezorerie cu soldul conturilor existente în 

bilanţul la 31.12.2005 şi trimestrial;

 Verificarea,  înregistrarea  şi  centralizarea  datelor  preluate  de  la  unităţile  subordonate 

primarului şi întocmirea situaţiei  privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la 31.12. 

2005;

 Corelarea formularului de bilanţ cu anexele corespunzătoare fiecărui cod;

 Întocmirea bilanţului centralizat pe buget local, atât aparatul de specialitate al primarului cât 

şi unităţile aflate în subordinea primarului;

 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;

 Documentarea, instruirea şi studierea legislaţiei cu privire la implementarea noii contabilităţi;

 Transpunerea  vechilor  conturi  contabile  pe  noua  clasificaţie  bugetară,  pe  noile  conturi 

conform Ord. 1917/2005 privind normele metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 
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 Deschiderea de conturi bilanţiere şi extrabilanţiere pe fiecare capitol, subcapitol, articol si 

alineat;

 Deschideri  de  credite  pentru  aparatul  de  specialitate  al  primarului,  pentru  serviciile  şi 

direcţiile  subordonate  acesteia,  pe  fiecare  capitol,  subcapitol,  articol  si  alineat  conform 

bugetului aprobat;

 Introducerea soldurilor iniţiale în conturile noi deschise conform normelor metodologice şi 

transpunerii  soldurilor  conturilor  din  balanţa  de  verificare  la  31.12.2005 în noul  plan  de 

conturi;

 Înregistrarea protocoalelor de predare-primire (materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe) 

încheiat cu Direcţia municipală pentru cultură, sport, turism şi tineret;

 Întocmirea lunară a  situaţiilor recapitulative a salariilor şi întocmirea viramentelor pe feluri 

de conturi (Aparatul de specialitate al primarului, Creşă, consilieri locali);

 Preluarea, verificarea, înregistrarea şi centralizarea lunară a datelor serviciilor subordonate 

primarului  pentru  întocmirea  şi  transmiterea  la  D.G.F.P.  Sibiu  a  situaţiei  privind 

monitorizarea cheltuielilor de personal;

 Întocmirea situaţiilor lunare privind împrumuturile interne contractate direct, fără garanţia 

statului  şi  raportarea  lor  la  Ministerul  Finanţelor  Publice  -  Unitatea  de  Management  a 

Trezoreriei Statului, Bucureşti;    

 Înregistrarea  zilnică  în  conturile  extrabilanţiere  a  angajamentelor  bugetare,  legale  şi  a 

ordonanţărilor conform Ord. 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor instituţiilor publice;

 Întocmirea  zilnică  a  ordinelor  de  plată  aferente  facturilor,   a  anexelor  de  investiţii,  şi  a 

situaţiilor recapitulative privind salariile;

 Efectuarea de restituiri din impozite şi taxe;

 Încasarea şi întocmirea actelor privind documentaţiile de licitaţii şi O.R.C.

 Înregistrarea  şi  contarea  lunară  a  cheltuielilor  de  personal,  cheltuielilor  materiale  şi 

investiţiilor în programul de contabilitate;

 Recuperarea cheltuielilor administrative de la Administraţia Financiară Mediaş;

 Întocmirea  şi  depunerea  declaraţiei  fiscale  lunare  privind  obligaţiile  de  plată  la  bugetul 

general consolidat la Administraţia Financiară Mediaş;
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 Verificarea  fişelor  conturilor  Aparatului  de  specialitate  al  primarului  la  Administraţia 

Financiară privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat;

Compartimentul Corp Control Comercial a desfăşurat următoarele activităţi în anul 2006:

 S-au  primit  811  de  cereri  privind  obţinerea  acordului  de  funcţionare,  eliberat  în  baza 

O.G.99/2000, atât  persoanelor juridice cât şi celor fizice, în vederea desfăşurării de activităţi 

comerciale pe raza municipiului Mediaş;

 Au fost eliberate 914 acorduri de funcţionare baza O.G. 99/2000;

 Au fost operate 492 de eliberări, modificări, suspendări şi anulări de autorizaţii eliberate în 

baza Leg. 507/2002 şi a Leg. 300/2004, privind desfăşurarea de activităţi economice de către 

persoane fizice şi asociaţii familiale;

 S-au  primit  83 sesizări,  diverse  solicitări   şi  reclamaţii  cu  privire  la  diferite  aspecte  din 

activitatea comercială a unor societăţi comerciale, fiind soluţionate sau în curs de soluţionare;

 Au fost întocmite 28 procese verbale de contravenţie, avertismente, unor societăţi comerciale 

care au funcţionat fără acord de funcţionare din partea Municipiului Mediaş;

 Au fost verificate un număr de 138 unităţi comerciale;

 Au fost eliberate un nr. de 336 adeverinţe pentru comerţul în zone publice, pe o perioadă 

determinată.

Compartimentul   Resurse  Umane – Salarizare a desfăşurat următoarele activităţi:

 Elaborarea   organigramei,  statului  de  funcţii,  statului  de  personal  pentru  Aparatul  de 

specialitate al primarului  şi Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local Mediaş;

 Întocmirea lucrărilor privind avansarea în funcţii, clasă, grad, treaptă, întocmirea lucrărilor 

necesare pentru numirea în funcţii  publice, încetarea raporturilor de serviciu, promovarea, 

transferarea, detaşarea, numirea temporară, cu delegaţie în funcţii de conducere, încadrarea în 

muncă şi desfacerea contractelor de muncă pentru personalul  din aparatul propriu;

 Stabilirea fondului de premiere pentru merite deosebite şi urmărirea ca repartizarea să se facă 

conform  reglementărilor legale;

 Stabilirea conform reglementărilor legale cuantumul premiilor anuale şi întocmirea statelor 

de plată;
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 Întocmirea  rapoartelor  statistice  trimestriale,  semestriale  şi  anuale  privind  cheltuielile 

instituţiei cu forţa de muncă;

 Organizarea  concursurilor  pentru  ocuparea  posturilor   vacante,   respectând  legislaţia  în 

domeniu  şi  participarea  în  comisiile  de  examinare  de  specialitate  constituite  în  vederea 

desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

 Asigurarea  procurării,  completării  şi  gestionării  carnetelor  de  muncă  a  salariaţilor  din 

aparatul propriu şi serviciile subordonate (completarea  datelor de  stare civilă, acte studii, 

modificări ale salariilor, diploma de studii);

 Întocmirea, completarea şi evidenţa dosarelor  personale pentru funcţionarii publici, dosarele 

pentru  personalul  contractual  bugetar  precum şi  pentru  care  ocupă  funcţii  de  demnitate 

publică;

 Asigurarea realizării procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru 

personalul din aparatul propriu şi serviciile subordonate;

 Solicitarea de la A.N.F.P Bucureşti  aviz favorabil organizării concursului de ocupare a unor 

posturi vacante;

 Întocmirea dosarelor de pensionare pentru personalul din aparatul propriu şi le transmiterea 

acestora Direcţiei de Solidaritate Socială în vederea stabilirii drepturilor de pensie;

 Datorită  externalizării  plăţii  indemnizaţiilor  pentru   incapacitate  temporară  de  muncă 

respectiv trecerea lor la  FNUASS, conform O.U.G. 158/ 2005, se  întocmesc   rapoartele 

solicitate  de  Casa  de  Asigurări  de  Sănătate  în  versiunea   pusă  la  dispoziţie  conform 

programului, situaţie  ce se va depune lunar  până la data de 25 ale fiecărei luni.

                                                                                       

Compartimentul Informatică

 Salvează lunar bazele de date pentru aplicaţiile de salarii şi contabilitate pe CD;

 Devirusează calculatoarele cu probleme şi în unele cazuri formatare, reinstalare Windows 

şi antivirusul BitDefender şi  reconfigurarea  aceste calculatoare;

 Actualizare aplicaţia de legislatură, Legis Studio şi Legis4;

 Realizarea  modificărilor  de  structură  la  site-ul  primăriei  www.primariamedias.ro şi 

instruirea personalului responsabil de site;

 Adaptarea şi actualizarea bazei de date pentru înregistrarea subvenţiilor de gaz.
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COMPARTIMENTULUI AUDIT PUBLIC INTERN

Activitatea de audit public intern la nivelul Primăriei municipiului Mediaş este organizată 

pentru a putea evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt 

transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi 

eficacitate.  Compartimentul  Audit  Public  Intern se află  în subordinea directă a ordonatorului 

principal de credite, respectiv primarul municipiului şi este exercitată ca o activitate distinctă şi 

independentă de activităţile Aparatului de specialitate al primarului.

Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în Municipiului 

Mediaş,  inclusiv al  serviciilor  sau direcţiilor  subordonate,  cu privire la formarea şi utilizarea 

fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.

Activitatea desfăşurată de Compartimentul Audit Public Intern pe parcursul anului 2006, 

s-a desfăşurat ca o activitate funcţional independentă şi obiectivă în cadrul acţiunilor, activităţilor 

şi operaţiilor, s-a axat pe efectuarea unui audit de regularitate.

În baza Planului anual de audit public intern pentru anul 2006, au fost desfăşurate:

I. activităţi cu caracter impus de lege:

Managementul  gestionării  resurselor  umane  şi  modul  de  plată  al  acestora  la  Primăria 

municipiului Mediaş, activitate care s-a desfăşurat în perioada 11.09 – 29.09, 02.10 – 31.10 şi 

01.11 - 10.11.2006, pe parcursul a 45 de zile.

II. alte activităţi:

 Elaborarea  programului  de  asigurare  şi  îmbunătăţire  a  calităţii,  activitate  care  s-a 

desfăşurat în perioada 03.01 – 06.01.2006, pe parcursul a 4 zile;

 Poliţia Comunitară, activitate care s-a desfăşurat în perioada 09.01 – 31.01 şi 01.02 – 

10.02.2006, pe parcursul a 25 de zile;

 Grădiniţa Dumbrava Minunată, activitate care s-a desfăşurat în perioada 13.02 – 28.02 şi 

01.03 – 31.03.2006, pe parcursul a 35 de zile;

 Şcoala Generală nr. 5, activitate care s-a desfăşurat în perioada 11.04 – 28.04 şi 02.05 – 

31.05.2006, pe parcursul a 35 de zile;
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 Liceul Teoretic Stephan Ludwig Roth, activitate care s-a desfăşurat în perioada 01.06 – 

30.06 şi 03.07 – 31.07.2006, pe parcursul a 43 de zile;

 Pregătire profesională continuă, documentare, activitate care s-a desfăşurat în perioada: 

03.04 – 10.04 şi 01.08 – 11.08.2006, pe parcursul a 15 de zile;

 Elaborarea Planului de Audit Public Intern pentru anul 2007, activitate care s-a desfăşurat 

în perioada 13.11 – 30.11.2006, pe parcursul a 14 zile;

 Urmărirea  şi  verificarea  implementării  recomandărilor  propuse  în  urma  efectuării 

misiunilor de audit la obiectivele auditate, activitate care s-a desfăşurat în perioada 04.12 

– 08.12.2006, pe parcursul a 5 zile;

Activităţile, acţiunile şi operaţiunile desfăşurate în baza Planului de Audit Public Intern 

pentru  anul  2006,  în  cadrul  Compartimentului  de  Audit  Public  Intern,  au  fost  realizate  în 

totalitate. Acestea s-au materializat în rapoarte ale misiunilor de audit efectuate, iar acestea au 

fost înaintate spre aprobare primarului municipiului Mediaş.

Iregularităţile constatate în urma acţiunilor de audit public intern au fost materializate în 

recomandări,  la  care  au  fost  date  termene  de  implementare  stabilite  de  comun  acord  cu 

persoanele  implicate  din  direcţiile,  serviciile  şi  instituţiile  de  învăţământ  auditate  şi  a  fost 

urmărită  remedierea  acestora.  Recomandările  formulate  în  cadrul  misiunilor  de audit  au fost 

cuprinse în formularele fişelor de urmărire a recomandărilor şi conform adreselor de răspuns ale 

persoanelor  implicate  şi  cu  responsabilităţi  în  cadrul  direcţiilor,  serviciilor  şi  instituţiilor  de 

învăţământ  auditate,  acestea au fost  însuşite şi  implementate la termenele stabilite de comun 

acord.

La nici una din instituţiile auditate nu au fost identificate prejudicii sau cazuri de fraudă. 

Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii Compartimentului Audit Public Intern pentru 

anul 2007: 

 pregătirea profesională continuă, atât în plan legislativ (legislaţie audit, legislaţie

            adiacentă), cât şi în plan practic, prin îmbunătăţirea activităţii şi eficientizarea acesteia.

 ca  urmare  a  transformărilor  continue  impuse  de  aderarea  la  Uniunea  Europeană  se 

impune  participarea  la  cursuri  de  pregătire  şi  perfecţionare  profesională,  vizând 

gestionarea cât mai eficientă a fondurilor provenite de la Uniunea Europeană.
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COMPARTIMENTUL PROTECŢIE CIVILĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

La  nivelul  instituţiilor  publice  centrale  şi  locale,  activitatea  de  protecţie  civilă  este 

condusă de către preşedinţii comitetelor pentru situaţii de urgenţă, constituite potrivit legii, iar la 

nivelul agenţilor economici, de către conducătorii acestora. La nivelul municipiilor, al oraşelor, 

al comunelor, al instituţiilor publice şi al agenţilor economici cuprinşi în clasificarea din punct de 

vedere  al  protecţiei  civile,  se  încadrează  personal  de  specialitate  cu  atribuţii  în  domeniul 

protecţiei civile.

Compartimentul Protecţia Civilă şi Protecţia Mediului  este în subordinea primarului şi 

are în componenţă trei persoane. 

Cadrul legal în care îşi desfăşoară activitatea Protecţia Civilă în municipiul Mediaş este 

dat de Legea nr. 481/2005 – Legea Protecţiei Civile, Legea 45/1994 - Legea Apărării Naţionale, 

H.G. nr. 222/1997 privind organizarea şi conducerea acţiunilor de evacuare în cadrul Protecţiei 

Civile, Ordinul  nr. 638 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 

situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,  fenomene meteorologice periculoase, accidente la 

construcţii  hidrotehnice  şi  poluări  accidentale,  H.G.  844/1999  privind  aprobarea  Normelor 

metodologice de aplicare a O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic la 

construcţiile  existente,  Hotărârile  şi  ordonanţele  Guvernului  cu  privire  la  apărarea  împotriva 

dezastrelor,  Hotărârea  nr.  1286/2004 privind aprobarea  planului  de măsuri  preventive pentru 

evitarea şi reducerea efectelor inundaţiilor, Hotărârea nr. 372/2004 privind aprobarea „Planului 

naţional  de  management  al  riscului  seismic,  Hotărârea  nr.  1075/2004  privind  aprobarea 

„Regulamentului  de  apărare  împotriva  dezastrelor  produse  de  seisme şi  alunecări  de  teren”, 

Ordinul nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura 

organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, Legii 215/2001 – Legea 

Administraţiei Publice Locale, precum şi a celorlalte legi în vigoare.

A. ÎNTOCMIREA ŞI ACTUALIZAREA DOCUMENTELOR

I. Documente de planificare anuale: 

 Planul pregătirii de Protecţie Civilă;

 Proiectul de buget;
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II. Documente de organizare:

 S-au actualizat tabelele cu Organizarea de Protecţie Civilă;

 Adoptarea HCL 32/2006 privind constituire serviciului pentru situaţii de urgenţă. Aceeaşi 

hotărâre a adoptat şi regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului

III. Documente de conducere:

 Planul de apărare împotriva inundaţiilor conform Ordinului  nr. 638 din 12 mai 2005 

pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 

inundaţii,  fenomene meteorologice periculoase,  accidente la construcţii  hidrotehnice şi 

poluări accidentale;

 Schemele de înştiinţare şi de alarmare a municipiului;

 Planul de evacuare în caz de urgenţe civile;

B. PRINCIPALELE ACŢIUNI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI

      PROTECŢIE CIVILĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

 Activităţi de pregătire de protecţie civilă

• Pregătirea inspectorilor şi formaţiunilor

Lunar în penultima sâmbătă a lunii  s-a desfăşurat pregătirea inspectorilor de la 18 de societăţi 

comerciale din municipiu. S-au desfăşurat cinci  şedinţe de pregătire a formaţiunilor de  Protecţie 

Civilă cu o prezenţa de 60 % din întreg personalul formaţiunilor. În anul 2006 un număr de 18 

societăţi comerciale cu un număr mai mare de 100 de angajaţi au clasificate din punct de vedere 

a protecţiei civile şi au organizate formaţiuni de protecţie civilă. 

• Pregătirea populaţiei

Prin intermediul televiziuni locale TV NOVA s-au prezentat 4 casete speciale de pregătire (una 

pe trimestru).

În luna mai s-a desfăşurat un exerciţiu de alarmare publică cu tema „Activitatea Comitetului 

local pentru situaţii de urgenţă în caz de inundaţii”. 
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• Pregătirea elevilor din şcolile generale şi licee s-a făcut la toate şcolile care au dorit 

colaborarea cu Protecţia Civilă.

 Activităţi în domeniul de adăpostire

În anul 2006 au fost recepţionate cele doua adăposturi de la  blocurile ANL cu o capacitate de 50 

de persoane fiecare.  Adăposturi  care se prezintă  în condiţii  bune şi  pot fi  folosite  în  caz de 

urgenţe civile pentru populaţia de pe strada Sinaia.

 Activităţi în domeniul protecţiei populaţiei

 S-au efectuat lucrări pentru protecţia populaţiei împotriva inundaţiilor, fenomen  ce 

a  afectat  în  decursul  anilor  cel  mai  des  municipiul  Mediaş.  Protecţia  Civilă  a 

efectuat   curăţarea  şi  decolmatarea  pâraielor,  acţiune  care  s-a  desfăşurat  în 

conformitate  cu  planul  întocmit  încă  de  la   începutul  anului  şi  s-a  intensificat 

puternic în semestrul II. 

   S-au curăţat pâraiele Greweln, Wewern, Dealul Furcilor; s-au decolmatat  şi curăţat    

   vegetaţia de pe pâraiele: Blăjel (C.I. Parhon), Moşna; s-a reparat o porţiune din pârâul 

   dalat de pe str. Wewern; s-a defrişat vegetaţia de malurile Târnavei Mari în secţiunea 

   amonte pod DN 14 A; s-a  decolmatat şanţul dalat de pe str. Posada, Dealul Furcilor;  

   s-a efectuat betonarea şanţului de pe str. Dealul Furcilor, investiţie pentru prevenirea 

   inundaţiilor în valoare de 80.595,48 lei. Lucrările manuale au fost executate in principal 

   cu muncitori ai Serviciului Public de Ecologizare.

   De asemenea au fost curăţate gurile de scurgere la subtraversările digului Târnava  

   Mare. Toate gurile de scurgere a subtraversărilor au fost decolmatate, curăţate şi au fost 

   săpate şanţuri pentru degajarea evacuărilor.

   Pentru a preveni inundaţiile s-au curăţat denisipatoarele de pe raza municipiului

 Întreţinerea şi verificarea şuberelor

Şuberele  de la societăţile comerciale au fost verificate in anul 2006 şi conform adreselor 

primite de la societăţile comerciale care le au în întreţinere acestea au fost reparate şi 

funcţionează.
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 Transmisiuni alarmare

Sistemul  de  alarmare  al  municipiului  a  fost  verificat  în  primăvară   la   exerciţiul  de 

alarmare publică. Cu această ocazie trei sirene au trebuit casate datorită faptului că nu 

mai funcţionau, aveau o vechime de peste 30 de ani şi nu se mai găsesc piese de schimb.

Nu s-au făcut reparaţi la sistemul de alarmare deşi 50% din sirene necesită acest lucru din 

cauza lipsei fondurilor. Vechimea foarte mare a sirenelor a  făcut ca în bugetul pe anul 

2007 să cuprindem la capitolul investiţii  2 noi sirene.  De asemenea în acest domeniu 

compartimentul  a întocmit  o politică  pe termen mediu şi  lung care se regăseşte  şi  în 

planul multianual de investiţii al administraţiei publice locale.

 Protecţia mediului. Parametrul aer

Parametri calităţii mediului în municipiul Mediaş nu s-au încadrat pe tot parcursul anului 

în limitele admisibile înregistrându-se în deseori depăşiri la :

                             - pulberi în suspensie

           - pulberi sedimentabile

Poluarea  în  zonă,  având  ca  sursă  principală  influenţa  agentului  economic  S.C. 

SOMETRA S.A. Copşa Mică prin emisii, cât şi aportul industriilor locale, se menţine în 

continuare ridicată. Au fost înregistrate depăşiri  ale conţinutului de Pb şi Cd din pulberi 

în suspensie, frecvenţa depăşirilor fiind de 68,42% pentru Pb şi 78,95 % pentru Cd din 

pulberile în suspensie. Pentru pulberi sedimentabile, depăşirile sunt de 66,67% la Pb iar 

la Cd 100%, cu valori mai mari decât CMA-ul de 6,67 ori la Pb şi 5,71 ori la Cd în 

punctul de monitorizare baraj Ighiş.

 Protecţia mediului. Parametrul apă

S-a înregistrat neîncadrarea în limitele normativului N.T.P.A. 001 privind calitatea apelor 

de suprafaţă în special a râului Târnava Mare. Secţiunea Târnava Mare - am. Mediaş 

corespunde clasei a III-a de calitate, excepţie făcând indicatorii amoniu, ortofosfaţi şi Cd, 

care depăşesc limitele admise pentru clasa a III-a. Tot aceşti indicatori depăşesc uneori şi 

limitele admise pentru clasa a II-a.
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Secţiunea Târnava Mare - am. Copşa Mică corespunde clasei a III-a de calitate, 

excepţie făcând amoniul, azotiţii, ortofosfaţii şi Cd, care depăşesc limitele admise pentru 

clasa a III-a. Indicatorii care depăşesc limitele admise pentru clasa a II-a sunt: substanţele 

organice, amoniul, azotiţii, zincul, plumbul, cadmiul şi ortofosfaţii.

Secţiunea Târnava Mare - av. Copşa Mică  corespunde clasei a IV-a de calitate, 

excepţie făcând amoniul şi cadmiul, care depăşesc limitele admise pentru clasa a IV-a. 

Indicatorii care depăşesc limitele admise pentru clasa a II-a sunt: substanţele organice, 

amoniul, ortofosfaţii, zincul şi cadmiul.

Secţiunea Târnava Mare - Micăsasa corespunde clasei a IV-a de calitate, excepţie 

făcând  cadmiul,  care  depăşeşte  limita  admisă  pentru  clasa  a  IV-a.  Indicatorii  care 

depăşesc limitele admise pentru clasa a II-a sunt: substanţele organice, zincul şi cadmiul.

 Protecţia mediului

Din  analiza  rezultatelor  prezentate  de  Agenţia  pentru  Protecţia  Mediului  Sibiu,  se 

constată că poluarea aerului în zonele Copşa Mică şi Mediaş se menţine în continuare 

prin  conţinutul  ridicat  de  metale  grele  (Pb,  Cd)  din  pulberi  în  suspensie   şi  pulberi 

sedimentabile având influenţe grave asupra stării de sănătate a populaţiei din zonă.

De asemenea apa de suprafaţă se încadrează în clasa III şi IV de calitate fiind foarte greu 

de  potabilizat  (costurile  acestei  activităţi  sunt  uriaşe).  Natura  poluării  şi  nivelul  de 

degradare al mediului determină, în cazul diminuării drastice sau eliminării cauzelor, o 

perioadă de revenire la starea normală a mediului de ordinul a zecilor de ani. 

 Activitatea la dezastre

Municipiul  Mediaş  în  anul  2006  nu  a  fost  confruntat  cu  calamităţi  sau  dezastre, 

activitatea Protecţiei Civile în acest an fiind numai de prevenire, instruire şi actualizare 

documente. Au fost câteva alunecări de teren care au afectat Drumul Ighişului pentru care 

este în lucru proiectul lucrării urmând ca în anul 2007 să se treacă la execuţia lui.
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 Exerciţii şi aplicaţii

În  luna  mai  a  anului  2006  Protecţia  Civilă  a  Municipiului  Mediaş  a  desfăşurat  un 

exerciţiu de alarmare publică cu tema „ Activitatea Comitetului Local Pentru Situaţii de 

Urgenţă în caz de inundaţii”. 

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi participanţii la exerciţiu au apreciat 

că în cazul inundării unei părţi a municipiului Mediaş Comitetul Local pentru Situaţii de 

Urgenţă poate gestiona bine o astfel de situaţie de criză . 

 Dotări

La capitolul dotări s-au achiziţionat 25 de corturi de 6 persoane pentru cazarea populaţiei 

în caz de urgenţă şi se încearcă achiziţionarea unei pompe de apă pentru satul Ighiş.

Societatea SIRCOS din municipiu a construit o maşină, prototip, de stins incendiile la 

sonde,  în  principal  sonde  de  gaz  metan.  Maşina  funcţionează  cu  un  motor  de  avion 

telecomandat, care are ataşate 4  ţevi prin care este pompată apa ce se pulverizează prin 

forţa  motorului  cu reacţie  la  baza incendiului  producând stingerea.  Societatea asigură 

permanent 2 echipaje calificate pentru intervenţii.

 Bugetul pe anul 2007

Pentru anul 2007 propunerile pentru proiectul de buget al compartimentului este compus 

            din: - cheltuieli pentru Protecţia Civilă

                   - cheltuieli pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

       - cheltuieli pentru Protecţia Mediului

       - investiţii (2 sirene electrice, etc.) 

 Politica Protecţiei Civile Mediaş pe termen scurt

În ceea ce priveşte politica pe termen scurt (1-2 ani) Protecţia Civilă Mediaş îşi propune 

următoarele:

- Reabilitare sediu Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (obţinut prin H.C.L. nr. 

212/28.12.2006) şi încadrare şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;

73



- Dublarea  sistemelor  de  închidere  a  subtraversărilor  pluviale  de  pe  malul  stâng al 

râului Târnava Mare, prin montarea de clapete batante, lucrare efectuată cu sprijinul 

Sectorului Hidrotehnic Ighiş;

- Lucrări de prevenire inundaţii (igienizări, decolmatări, curăţiri, defrişări vegetaţie)

 Politica Protecţiei Civile Mediaş pe termen lung şi mediu

- Regularizare torente (Angărul de Jos, Vasile Părvan, etc.);

- Amenajarea albiei părăului Moşna;

- Reabilitare reţea de hidranţi stradali;

- Înlocuirea sistemului de alarmare vechi de peste 30 de ani cu sistem de prealarmare şi 

alarmare în caz de urgenţe cu mijloace acustice şi optice;

- Reabilitare poduri şi podeţe în municipiul Mediaş şi satul Ighiş;

- Realizarea hărţilor digitale de risc;

- Reabilitare pâraie dalate;

- Reabilitare  sisteme  de  închidere  a  subtraversărilor  pluviale  şi  sistem  integrat  de 

evacuare a apelor în caz de inundaţii;
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CAPITOLUL IV.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIILOR PUBLICE 

ÎNFIINŢATE ŞI ORGANIZATE DE CONSILIUL LOCAL, 

AFLATE ÎN SUBORDINEA PRIMARULUI
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DIRECŢIA FISCALĂ LOCALĂ 

Prin  intermediul  Direcţiei  Fiscale  Locale  se  încasează  veniturile  bugetare.  Această 

direcţie funcţionează ca serviciu public cu personalitate juridică înfiinţat şi organizat de Consiliul 

Local,  aflat  în  subordinea  primarului  municipiului  Mediaş.  Activitatea  acestei  direcţii  este 

coordonată de directorul executiv şi directorul executiv adjunct, fiind structurată astfel:

  I. Compartiment Contabilitate - Resurse Umane

 II. Serviciul Constatare şi Stabilire impozite şi taxe, Registratură

III. Compartiment Executare Silită a Creanţelor Bugetare şi Evidenţa   

           Amenzilor

IV. Compartiment Informatizare

 V. Compartiment Administrativ

În anul 2006 Direcţia Fiscală Locală Mediaş a prestat servicii comunitare de stabilire, 

constatare, control, încasare şi urmărire a impozitelor şi taxelor locale, a dobânzilor şi amenzilor, 

soluţionarea contestaţiilor şi plângerilor, precum şi executarea creanţelor bugetare.

Veniturile proprii realizate în cursul anului 2006 au fost de 20.622.742 lei.

Pe tot parcursul anului s-au înregistrat un nr. de 26.679 cereri după cum urmează: 

 impozit clădiri, teren, facilităţi fiscale pers. fizice - 4.726

 taxa auto persoane fizice - 3.643

 cereri  taxa salubritate, taxa câine - 4.890

 certificate fiscale, adeverinţe - 3.725

 adrese - 2.926

 impozit clădiri, teren pers. juridice - 1.027

 taxa auto pers. juridice - 1.130

 procese verbale - 3.958

 sesizări - 137

 reclamaţii - 38

 cereri recalculări - 479
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Pe parcursul celor 4 trimestre s-a pus un accent deosebit pe recuperarea creanţelor din 

executare silită, emiţându-se în această perioadă un nr. de 39.796 de somaţii şi titluri executorii 

pentru persoane fizice şi persoane juridice.

Au fost înscrise un nr. de 39 de  ipoteci, 22 de identificări bunuri mobile şi imobile, precum şi 5 

sechestre.

De asemenea au fost înfiinţate 230 popriri pentru persoane fizice şi persoane juridice.

Tot în cursul anului 2006 s-au demarat 15 procese din care:

 1 procedură de reorganizare;

 1 contestaţie executare silită;

 12 proceduri de lichidare;

 1 plângere penală;

De asemenea au fost efectuate în cursul anului 2006 un nr. de 52 de procese verbale de 

verificare  la  persoane  juridice.  Menţionăm că tot  în  cursul  anului  2006 s-a  încasat  suma de 

1.589.162 lei reprezentând taxa de salubritate.

Precizăm  că  a  fost  finalizată  procedura  de  vânzare  prin  licitaţie  publică  a 

imobilului (teren) aparţinând S.C. ORSALUM S.R.L., procedura în urma căreia au fost acoperite 

debitele societăţii în întregime.
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DIRECŢIA MUNICIPALĂ PENTRU CULTURĂ, SPORT, TURISM ŞI TINERET

Promovarea  activităţilor  culturale  este  una  din  priorităţile  municipalităţii,  urmărind 

crearea condiţiilor favorabile, pentru readucerea municipiului în circuitul naţional prin iniţierea şi 

sprijinul acordat pentru o serie de activităţi  menite să pună în valoarea tradiţia şi potenţialul 

cultural al oraşului.

Această  direcţie  funcţionează  începând  cu  data  de  1  februarie  2006.  Prin  HCL  nr. 

211/2005  din  data  de  20  decembrie  2005  doamna  Roman  Antonia  a  asigurat  interimatul 

conducerii Direcţiei până la 1 mai 2005, perioada mai – august a fost acoperită prin conducerea 

interimară de către domnişoara Barbu Sofia Antonela. Începând cu 1 august conducerea Direcţiei 

Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret este asigurată, în urma concursului, de către 

domnul Costea Teodor Lucian.

Anul  2006  a  însemnat  pentru  Direcţia  Municipală  pentru  Cultură,  Sport,  Turism  şi 

Tineret  un an de relansare,  de  revitalizare  a  activităţilor  cultural  -  sportive,  relansare  care a 

necesitat adoptarea unor măsuri atât în plan cultural cât şi în plan administrativ.

În plan cultural s-a pus în aplicare calendarul manifestărilor cultural - sportive aferent 

anului 2006, fiind organizate şi promovate o  serie de evenimente, unele tradiţionale, altele la 

prima ediţie. Amintim în acest sens:

 ,,Zilele revistelor de cultură din Transilvania şi Banat”;

  jocul tradiţional ,,Ţuru”;

 ,,Ziua recoltei”;

 ,,Festivalul medieval de artă şi meşteşuguri vii”;

 „Zilele culturii maghiare”;

 ,,Simpozionul de arhitectură”;

 ,,Zilele tineretului medieşean”;

 sărbătorirea Revelionului – eveniment aflat la prima ediţie.

În  domeniul  muzical  s-a  continuat  colaborarea  cu  Filarmonica  de  Stat  din  Sibiu, 

colaborare care se va întinde şi pe parcursul anului în curs.

În plan teatral, ne-a bucurat relansarea în decursul anului care a trecut a trupei de ,,Teatru 

popular” a Sălii Traube, trupă care a susţinut mai multe spectacole pe parcursul anului 2006. 
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Totodată,  Sala  Traube  a  găzduit  şi  alte  spectacole  teatrale  susţinute  de  trupe  invitate. 

Evenimentul muzical al anului l-a constituit concertul maestrului Gheorghe Zamfir.

  S-a continuat colaborarea cu ansamblul folcloric ,,Purtata”, cu ,,Cavalerii de Mediaş”, cu 

trupele de rock Lights şi Nevermind, precum şi  cu trupele de dans ,,Magic of the dance” şi 

,,Shock”. 

În plan sportiv evenimentele majore au însemnat: 

 Maratonul internaţional ,,Transilvania”;

 Maratonul medieval de mountainbike;

 Campionatul naţional de taekwondo;

 Cupa ,,Civitas Mediensis” la baschet;

 Cupa ,,Tinere speranţe” la tenis de masă;

În  plan  muzeistic  -  expoziţional,  anul  2006  a  fost  marcat  de  o  serie  de  expoziţii  şi 

seminarii organizate de Muzeul municipal în colaborare cu Biblioteca municipală; amintim în 

acest sens expoziţiile: 

 ,,Artă decorativă în colecţiile Muzeului municipal Mediaş”;

 ,,Obiecte de cult”;

 ,,Muzeul celor mici”;

 ,,Cercetările arheologice de la Bratei”;

 ,,Memoria oraşului”;

 ,,Ziua Unirii”;        

În  proiectul  de  relansare  a  culturii  în  Mediaş  strategia  Direcţiei  Municipale  pentru 

Cultură, Sport, Turism şi Tineret a urmărit atragerea cât mai multor participanţi la actul cultural 

– sportiv pe de o parte, dar şi atragerea cât mai multor organizaţii şi instituţii de profil, în acest 

sens  fiind demarată  campania  ,,5  minute  pentru  cultură”  în  cadrul  căreia  au fost  promovate 

evenimentele culturale în rândul unităţilor de învăţământ din oraş.

În plan administrativ s-a trecut la elaborarea unei noi organigrame în vederea sporirii 

eficienţei actului cultural. Pe de altă parte, pentru reglementarea situaţiei imobilelor din cadrul 

Direcţiei a fost adoptată H.C.L. nr. 222/2006 prin care au fost date în administrarea Direcţiei 

Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret imobilele instituţiilor aparţinătoare acesteia, 

iar  prin  H.C.L.  nr.  177/2006  au  mai  intrat  în  administrarea  acestei  Direcţii  un  număr  de  5 

pavilioane şi terenul aferent acestora în suprafaţă totală de 21.913 mp. 
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Începând  cu  26  septembrie  funcţionează  cinematograful  ,,Mediensis”,  clasificat  la 

categoria I, ceea ce înseamnă o calitate deosebită a proiecţiei şi condiţii de confort la standarde 

europene.
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DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ MEDIAŞ

În baza HCL nr.  98/2006 completată  cu HCL 179/2006 a fost  aprobată înfiinţarea şi 

funcţionarea Direcţiei  de Asistenţă Socială (D.A.S.) ca serviciu public de asistenţă socială la 

nivel de direcţie cu personalitate juridică.

Hotărârile mai sus menţionate au avut ca temei legale prevederile Legii nr. 215/2001 – 

legea  administraţiei  publice  locale  cu  completările  şi  modificările  ulterioare  şi  ale  Legii  nr. 

47/2006 – privind sistemul naţional de asistenţă socială – art. 33 alin. (1).

D.A.S. se află în subordinea directă a primarului municipiului Mediaş şi funcţionează în 

baza  hotărârilor  Consiliului  Local  care   potrivit  legii  asigură  cadrul  legal  pentru  furnizarea 

serviciilor  sociale.  D.A.S.  are  ca  scop  principal  coordonarea  metodologică  şi  monitorizarea 

activităţilor  instituţiilor  publice  şi  private  care  au  responsabilităţi  şi  atribuţii  în  domeniul 

asistenţei  sociale.  Această  direcţie  asigură  evaluarea  şi  monitorizarea  permanentă  a  nevoilor 

beneficiarilor  în  plan  local,  centrarea  serviciilor  pe  priorităţile  şi  în  interesul  suprem  al 

beneficiarilor;  îmbunătăţirea  permanentă  a  standardelor,  a  politicilor  şi  a  procedurilor  în 

conformitate cu exigenţele europene şi cu condiţiile existente în plan local. 

Strategia generală are în vedere:

 campanii de lobby  pentru sensibilizarea  opiniei publice cu privire la problematica 

persoanelor  aflate  în  dificultate  şi  totodată  pentru  atragerea  specialiştilor  cu 

experienţă în domeniu; 

 implicarea  şi  responsabilizarea  comunităţii  prin  sesiuni  periodice  de   informare 

referitor la această problematică amplă;

 mai  bună colaborare  cu organizaţiile,  asociaţiile  non-guvernamentale  în    vederea 

oferirii de servicii sociale de calitate,  pentru toată gama de nevoi a  beneficiarilor;

 o mai bună informare  a cetăţenilor   cu privire la rolul acestei direcţii ,  crearea unui 

pliant, broşuri , promovarea imaginii  în comunitate;

 o analiză  SWOT periodică;

Din structura D.A.S. fac parte:

1. Serviciul de prestaţii şi servicii sociale;

2. Unitatea de asistenţă medico-socială;

3. Adăpostul de noapte şi asistenţă de reinserţie pentru persoanele fără adăpost;
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4. Centrul de primire în regim de urgenţă minori (Serviciu desfiinţat în martie 2007);

5. Serviciul resurse umane – contabilitate – administrativ;

Directorul Unităţii de asistenţă medico-socială Mediaş a preluat prin delegarea primarului 

municipiului Mediaş, prin Dispoziţia nr. 1213/2006 atribuţiile de director executiv al Direcţiei de 

Asistenţă Socială pentru o perioadă de interimat determinată până la organizarea de către ANFP 

a concursului de ocupare a postului. Activităţile cele mai importante ale D.A.S. pe ultimele trei 

luni ale anului 2006 sunt:

 aducerea în conformitate cu prevederile actelor normative care se aplică activităţilor de 

asistenţă  socială  din  municipiul  nostru  prin  propuneri  de  proiecte  de  hotărâri  către 

Consiliul Local Mediaş, a organizării şi funcţionării D.A.S.;

 întocmirea documentaţiei  şi  obţinerea acreditării  serviciilor  sociale furnizate în cadrul 

fiecărui compartiment şi serviciu din cadrul D.A.S. prin prezentarea în faţa Comisiei de 

acreditare a furnizorilor de servicii sociale Sibiu, constituită la nivelul municipiului Sibiu 

prin Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie;

 propunere  de  proiecte  de hotărâri  cu  privire  la  întregul  pachet  de prestaţii  şi  servicii 

sociale derulate şi acordate beneficiarilor acestora respectiv îndeplinirea obligaţiilor ce 

revin unui asemenea serviciu de specialitate din cadrul administraţiei publice locale către 

organizaţiile şi asociaţiile care i s-au adresat prin referate care au fost promovate în cadrul 

şedinţelor de consiliu local pentru a fi discutate şi aprobate cererile formulate de ele. 

Directorul  D.A.S.  a  propus  Consiliului  Local  Mediaş  şi  a  obţinut  prin  H.C.L.  nr. 

206/2006 primirea în administrare a spaţiului din imobilul situat în municipiul Mediaş str. 

Aurel Vlaicu nr. 33 şi terenul aferent în vederea desfăşurării activităţilor specifice acestei 

instituţii.  În  acest  sens  pentru  reabilitarea  şi  amenajarea  acestui  spaţiu  s-a  organizat 

licitaţie publică conform legii de atribuire-execuţie a acestor lucrări care au demarat la 

sfârşitul anului trecut fiind în curs de executare şi finalizare;

 primit  în  audienţă  şi  rezolvat  problemele  cu  care  s-au  adresat  D.A.S.  cetăţenii 

municipiului nostru, prin identificarea nevoilor reale şi a căilor prevăzute de lege sporind 

prin aceasta credibilitatea acestui serviciu şi a personalului care îl deserveşte în cadrul 

administraţiei publice locale contribuind astfel la o bună imagine a Municipiului Mediaş;
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 participarea la diferite cursuri şi seminarii  în domeniul asistenţei sociale organizate la 

nivelul diferitelor instituţii de la nivelul judeţului, la cursuri de perfecţionare în domeniul 

managementului de administraţie publică locală;

 acordarea de consiliere tuturor o.n.g.-urilor în probleme de natură instituţională publică în 

rezolvarea dificultăţilor cu care s-au confruntat în desfăşurarea activităţilor lor.

Unitatea  de  asistenţă  medico-socială  Mediaş, serviciu  aflat  în  acest  moment  în 

subordinea Direcţiei  de Asistenţă Socială a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Mediaş Nr.120/2003, conform O.U.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor 

sanitare publice de interes judeţean şi local şi a H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale.

De la înfiinţare şi până în prezent am căutat să identificăm  toate elementele de structură 

şi de funcţionalitate bine precizate care să ne ofere cadrul general de desfăşurare a activităţii. 

Încă de la începutul activităţii, am avut în vedere şi faptul că servicii de calitate nu se pot oferii 

decât într-un cadru adecvat. În sprijinul realizării acestui obiectiv a venit H.G. nr. 1436/2003 prin 

care  s-a  alocat  suma de 5.267.000 de  mii  lei  prin  Ministerul  Muncii  Solidarităţii  Sociale  şi 

Familiei,  respectiv  Direcţia  pentru  Dialog Familie  şi  Solidaritate  Sibiu,  sumă alocată  pentru 

reabilitarea şi amenajarea Unităţii de asistenţă medico-socială Mediaş. La această sumă mai sus 

amintită finanţarea din bugetul Consiliului Local Mediaş a fost de 504.489 mii lei. 

Facem precizarea  că  locaţia  unităţii  şi  baza  materială  care  a  fost  preluată  la  data  de 

01.08.2003 de la fostul administrator al clădirii şi terenului aferent (Spitalul Municipal  Mediaş) 

era într-o stare de degradare semnificativă atât ca şi aspect şi stare a celor trei corpuri de clădire, 

cât şi aspectul spaţiului exterior ambiental.

 La data de 23 martie 2004 au început lucrările de execuţie la corpul I clădire. Recepţia 

lucrărilor la acest corp s-a făcut la 30 mai 2004.

Tot  în  această  perioadă  lucrările  la  blocul  alimentar  şi  spălătorie  au  fost  în  curs  de 

finalizare  şi  au început  lucrările  de reabilitare  pentru corpul  III  al  imobilului.  La acest  corp 

precum şi la corpul II al clădirii lucrările au fost finalizate în  iulie 2004. 

Activitatea unităţii  nu a fost întreruptă în perioada în care s-au desfăşurat lucrările de 

reamenajare şi reabilitare în corpul principal al clădirii, găsindu-se o soluţie prin care persoanele 
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internate  în acel  moment  în unitate şi pentru care nu a existat  o altă alternativă de protecţie 

medico-socială, să beneficieze de serviciile noastre . 

 Unitatea  de  asistenţă  medico-socială  Mediaş  nu  a  putut  funcţiona  niciodată  de  la 

înfiinţare la capacitatea maximă de 35 de locuri, iniţial din cauza stării de degradare avansată a 

unor părţi din imobil, apoi din cauza execuţiei lucrărilor de reabilitare pe corpuri de clădire. 

U.A.M.S.  a depus efort  în găsirea partenerilor şi  colaboratorilor din cadrul serviciilor 

sociale din Mediaş precum şi din cadrul societăţii civile, pentru o mai bună orchestrare a întregii 

activităţi de protecţie socială şi medicală desfăşurată la nivelul municipiului Mediaş.            

Facem precizarea  că  în  data  de  11.05.2006 Comisia  de  acreditarea  a  Furnizorilor  de 

Servicii Sociale Sibiu, prin Decizia nr. 037  acreditat Unitatea de asistenţă medico-socială ca 

furnizor a următoarelor tipuri de servicii sociale: 

 asistenţă medicală şi îngrijire;

 găzduire; 

 consiliere;

 socializare şi petrecere a timpului liber;

Ulterior  prin  Decizia  prin  care  a  fost  acreditată  Direcţia  de  Asistenţă  Socială  a  mai  fost 

completată gama de servicii furnizate de U.A.M.S. cu servicii de îngrijire paleative. 

U.A.M.S. Mediaş acordă servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale 

persoanelor cu afecţiuni cronice care necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, 

îngrijire, tratament şi care din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială 

nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe 

pentru integrarea socială.

Pentru ca o persoană să beneficieze de serviciile unei unităţi de asistenţă medico-sociale, 

este  obligatorie  recomandarea  făcută  de  unităţile  sanitare  cu  paturi  şi  este  condiţionată  de 

evaluarea  de  grila  de  evaluare  medico-socială  aprobată  de  reglementările  comune  ale 

Ministerului sănătăţii şi ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

Evaluarea  medico-socială  a  persoanelor  cu  nevoi  medico-sociale  se  face  în  unităţile 

sanitare cu paturi de către personalul medico-sanitar al acestor unităţi respectiv de către  serviciul 

de  asistenţă  socială  din  cadrul  unităţilor  administrativ-teritoriale  în  care  îşi  au  domiciliul 

persoanele respective.
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Internarea în unităţile sanitare cu paturi în vederea evaluării medicale se efectuează în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare privind condiţiile acordării asistenţei medicale 

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 

După ce unitatea sanitară cu paturi identifică o persoană internată în cadrul ei, care să 

aibă nevoie de servicii medico-sociale în momentul în care este externată, face recomandarea 

internării într-o unitate de asistenţă medico-socială.

Serviciul de prestaţii şi asistenţă socială al D.A.S. în cadrul municipiului nostru respectiv 

S.P.A.S.–ul  din  cadrul  unităţii  administrativ-teritoriale  în  care  îşi  are  domiciliul  persoana 

respectivă,  evaluează  situaţia  persoanei  respective  din  punct  de  vedere  social  făcând 

recomandarea de internare într-o unitate de asistenţă medico-socială, dacă este cazul. Internarea 

în unităţile  de asistenţă medico-sociale se face cu avizul  conducerii  acestor  unităţii  în limita 

locurilor disponibile şi a resurselor financiare. 

Serviciile  pe  care  Unitatea  de  asistenţă  medico-socială  Mediaş  le  acordă  vin  în 

întâmpinarea nevoilor de îngrijire medicală şi în acelaşi timp de protecţie socială a persoanelor 

care reprezintă grupul vulnerabil al celor cărora ne străduim să le readucem zâmbetul şi utilitatea 

în societatea din care toţi facem parte . 

În  cele  ce  urmează  facem o  prezentare  cu  privire  la   situaţia  medicală  şi  socială  a 

beneficiarilor serviciilor U.A.M.S. Mediaş: în cursul anului 2006 au fost asistate 77 persoane a 

căror  situaţie  socială  se  prezintă  astfel:  fără  locuinţă  38  persoane  (14  oameni  ai  străzii;  24 

persoane care locuiesc la copii sau rude din familia lărgită, chirie la persoane fizice, etc.); deţin 

locuinţă 39 persoane din care: cu locuinţă neadecvată, improprie 4 persoane, 6 persoane deşi 

deţin locuinţă neputându-se gospodări singuri locuiesc în familia lărgită, 29 persoane locuiesc şi 

se gospodăresc în locuinţa proprie; pensionari cu familie proprie 11 persoane din care 2 familii 

(cu copii)  monoparentale  prin decesul  soţului),  fără  familie  proprie  66 persoane din care 15 

persoane locuiesc cu aparţinători legali, familie lărgită, 22 persoane nu locuiesc cu aceştia dar 

sunt  sprijiniţi  de  aparţinătorii  legali,  familia  lărgită,  16  persoane  deşi  au  familie  lărgită  nu 

primesc  suportul  acestora,  iar  13  persoane  sunt  cu  alte  situaţii  (concubinaj,  familie  lărgită); 

trăiesc în singurătate 15 persoane; în sărăcie extremă 4 persoane (fără venit propriu);  familii 

dezorganizate  21  persoane  (din  totalul  de  66  persoane  fără  familie  proprie:  21  sunt  familii 

dezorganizate; 36 familii monoparentale prin decesul partenerului, 9 necăsătoriţi; analfabetism 5 
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persoane din care 1 persoană cu alexie şi 2 persoane cu iletrism. De la înfiinţarea U.A.M.S. şi 

până  la  sfârşitul  anului  2006 s-au  făcut  163 internări  din  care:  sub  60  ani,  33  persoane  (6 

femei+27 bărbaţi); între 60-64 ani, 9 persoane (3 femei+6 bărbaţi); între 65-69, 21 persoane (10 

femei+11  bărbaţi);  între  70-79  ani,  33  persoane  (26  femei+7  bărbaţi);  între  80-84  ani,  29 

persoane (20 femei+9bărbaţi); 85 ani şi peste, 19 persoane (14 femei+5 bărbaţi); total internaţi 

163 din care: 91 femei+72 bărbaţi.

Intenţia U.A.M.S. este  însă să încurajeze legăturile  interumane, inclusiv cu familia în 

sensul prevenirii instituţionalizării prelungite şi în scopul susţinerii ideii de reintegrare în propria 

familie.  

Acţiunile întreprinse în decursul anului  2006

 Din data de 01.01.2006 s-a desfăşurat în cadrul U.A.M.S. Mediaş, pregătirea practică a 

cursanţilor  din cadrul  proiectului “Prieteni  pentru prieteni„ în  baza unei  Convenţii  de 

colaborare încheiată cu SIDO – SR, în urma căreia cei 35 de voluntari cuprinşi în proiect 

au fost pregătiţi din punct de vedere practic de către asistenţii angajaţi în U.A.M.S., să 

acorde îngrijire medicală la domiciliul persoanelor care formează grupul ţintă a celor care 

au nevoie de acompaniere, servicii sociale şi medicale în măsura în care acestea pot fii 

efectuate la domiciliu .

Considerăm că prin această acţiune Unitatea de asistenţă medico-socială a contribuit la 

formarea profesională a voluntarilor cuprinşi în proiectul mai sus menţionat şi implicit la lărgirea 

ariei  de cuprindere a unui număr mai mare de persoane, care beneficiază în acest moment de 

protecţie medico – socială  în municipiul nostru. 

Unitatea de asistenţă medico-socială va susţine conf. pct. 5.2 din proiect, recrutarea şi 

angajarea asistenţilor medicali de care va fi nevoie pentru atingerea scopului în care acest proiect 

a fost finanţat. 

 Activitatea  de  a  voluntariat  a  tinerilor  elevi  ai  liceului  „Axente  Sever”  implicaţi  în 

proiectul „Crinul adolescentului la ziua aniversară a cărunţeilor„ continuat şi anul acesta, 

având  ca  scop  reducerea  efectelor  îmbătrânirii  rezidenţilor  din  Unitatea  de  asistenţă 

medico-socială  Mediaş,  precum şi  cultivarea  sentimentului  de caritate  şi  implicare  în 

viaţa socială a comunităţii a 20 de tineri voluntari, elevi ai liceului. 

 Ei  programează lunar evenimentele în funcţie de data naşterii a fiecărui rezident din 

U.A.M.S. sau de sărbătorile religioase (Crăciun, Paşti etc.), persoana sărbătorită  internată în 
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U.A.M.S.  primind  un  dar  din  partea  tinerilor  voluntari  (felicitare,  tort,  flori,  mici  atenţii) 

sărbătorind evenimentul  împreună cu ceilalţi internaţi în unitate. 

 U.A.M.S. a acordat Centrului de tranzit pentru minori Mediaş, încă de la începutul anului 

asistenţă medicală şi tratament cu personalul propriu, înţelegând astfel că o colaborare 

prin punerea în comun a resurselor  de personal  nu poate  duce decât  la  eficientizarea 

activităţii de protecţie socială şi medicală desfăşurată în folosul cetăţenilor urbei noastre. 

 În septembrie 2006 a fost terminată lucrarea de execuţie a gardului care împrejmuieşte 

unitatea, cu fonduri provenite exclusiv din sponsorizări.

 A intrat în obiceiul personalului încadrat în U.A.M.S., organizarea de mici acţiuni festive 

cu  ocazia  sărbătorilor  religioase  şi  laice  de  peste  an.  În  acest  sens  se  fac  eforturi 

financiare şi materiale  de către întreg colectivul pentru a putea oferi  celor internaţi  o 

atmosferă caldă, familială şi o mică atenţie care să le bucure sufletul şi să le suplinească 

lipsa celor dragi. 

Strategia de dezvoltare socială. Proiecte pentru anul 2007

 În  cadrul  ,,Complexului  de  servicii  de  îngrijire  persoane  adulte  dependente  socio- 

medical,,   pe  care  dorim să-l  dezvoltăm la  nivelul  D.A.S.  Mediaş  am depus  în  luna 

decembrie 2006, documentaţia necesară împreună cu un studiu de fezabilitate la DMSSF 

Sibiu  care  o  va  înainta  către  MMSSF pentru  ca  printr-o  Hotărâre  de  Guvern  să  fie 

finanţată construcţia unui ,,Centru de îngrijire şi asistenţă persoane vârstnice,,.

 Terminarea sălii  de ergoterapie din cadrul U.A.M.S.  prin sponsorizări   obţinute de la 

partenerii noştri din Olanda. 

Modificări aduse în modul de funcţionare, organizare a U.A.M.S. Mediaş 2006

Prin  H.C.L.  179/2006 a  fost  trecută  în  subordinea  Direcţiei  de  Protecţie  şi  Asistenţă 

Socială Comunitară ca instituţie publică aflată direct în subordinea ei.

Prin  H.C.L.  nr.  194/2006  prin  care  s-a  aprobat  organigrama  precum  şi  schimbarea 

denumirii  Direcţiei  mai  sus  amintită  în  Direcţia  de  Asistenţă  Socială  Mediaş,  Unitatea  de 

asistenţă medico-socială face parte integrantă din D.A.S. Mediaş. La acest moment prin HCL 

prin care s-a aprobat organigrama, statul de funcţii şi bugetul pe anul 2007 pentru instituţiile şi 

serviciile publice din cadrul aparatului propriu al primarului, unitatea şi-a schimbat organigrama 

şi  statul  de funcţii,  modificările  fiind prevăzute  în  statul  de funcţiuni  şi  organigrama proprii 

D.A.S.
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SERVICIULUI COMUNITAR DE CADASTRU ŞI AGRICULTURĂ

Activitatea Serviciului Comunitar de Cadastru şi Agricultură pe parcursul anului 2006 s-a 

evidenţiat prin următoarele:

 Întocmirea şi avizarea la O.C.P.I. Sibiu a planurilor de situaţie pe suport topografic în 

vederea  eliberării  de  către  Direcţia  Urbanism  a  Certificatelor  de  Urbanism  şi 

Autorizaţilor de Construcţii – 268;

 Întocmirea şi avizarea la O.C.P.I Sibiu a documentaţilor tehnice topografice de schimbare 

a categoriei de folosinţă a terenurilor în vederea unei corecte impozitări  - 18;

 Întocmirea planurilor pe suport topografic în vederea scoaterii  la licitaţie a terenurilor 

pentru amenajarea de panouri publicitare -10;

 Efectuarea de măsurători topografice şi întocmirea de planuri de situaţie, inclusiv Baraj-

Ighiş – 34;

 Urmărirea modului de administrare a fondului forestier de către Ocolul Silvic  Mediaş - 

12 rapoarte lunare;

 Întocmirea a 629 de contracte de închiriere teren cu destinaţie agricolă din care: 557 acte 

adiţionale şi 72 contracte noi;

 Inventarierea masei lemnoase din incinta Unităţii Militare şi din pădurea Ighiş în vederea 

distribuirii ca lemn de foc pentru persoanele ce beneficiază de ajutor social;

 Inventarierea  suprafeţelor  de  teren  ce  urmează  a  fi  închiriate  ca  teren  cu  destinaţie 

agricolă în anul 2007 – 629;

 Primirea şi soluţionarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţilor – 242;

 Consultanţă agricolă, funciară şi fitosanitară – 324;

 Întocmirea documentaţiilor tehnice topografice (unificare, dezmembrare) şi avizarea la 

O.C.P.I. Sibiu, pentru terenurile din domeniul public şi privat al Municipiului Mediaş - 

30;

 Întocmirea documentaţilor tehnice topografice în vederea scoaterii din circuitul agricol a 

suprafeţelor de teren proprietatea Municipiului Mediaş – obţinerea avizelor A.N.I.F. şi 

O.C.P.I, obţinerea Deciziei D.A.D.R .de scoatere definitivă din circuitul agricol – 2;

 Întocmit rapoarte în vederea emiterii de către Consiliul Local Mediaş a unor Hotărâri  - 5;
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 Întocmit documentaţii  de punere în posesie a terenurilor agricole şi silvice în vederea 

emiterii  Titlurilor  de  Proprietate  -  Biserica  Evanghelică  -  38  ha  agricol,  Municipiul 

Mediaş 461 ha pădure;

 Efectuat  măsurători,  planuri  de situaţie  şi  întocmit  documentaţie  tehnică cadastrală  în 

vederea notării construcţiilor în Cartea Funciară – 40;

 Aprovizionarea cu îngrăşăminte chimice pentru anul 2007 în cantitate de 10.000 kg din 

banii de taxă pentru păşunat;

 Activitate în cadrul comisiei de fond funciar - analiză cereri, documente doveditoare şi de 

notare a proprietăţii;

 Organizarea,  administrarea  şi  colectarea  taxelor  pentru  păşunatul  animalelor  în  satul 

Ighişul-Nou şi Mediaş;

 Colaborarea cu Centrul agricol în vederea stabilirii suprafeţelor, identificarea acestora pe 

planurile de situaţie în vederea stabilirii de către Agenţia de Plăţi a exploataţilor agricole 

şi stabilirea ajutorului bănesc pentru agricultori;

 Întocmirea documentaţiei tehnice în vederea preluării unui imobil de la Inspecţia pentru 

Situaţie de Urgenţă  Sibiu (Ferma zootehnică);

 Plantarea unui număr de 2.100 puieţi stejar, salcâm şi gorun în zona Hula-Baznei;

 Întocmirea documentaţiei  tehnice în vederea delimitării  suprafeţei  de teren şi  emiterii 

Hotărârii Consiliului pentru preluarea unor imobile de la M.A.I – Unitatea Militară;

 Acţiuni de igienizare a lizierei pădurii  proprietate a Municipiului Mediaş cu elevi din 

Mediaş, Şcoala generală nr. 5 şi cu beneficiari al ajutorului social din Ighişul-Nou;
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POLIŢIA COMUNITARĂ MEDIAŞ  

Protecţia  cetăţenilor,  a  avutului  public  şi  privat,  asigurarea  ordinii  şi  linişti  publice  a 

constituit o preocupare permanentă a  autorităţii publice locale. În această acţiune  s-a beneficiat 

de sprijinul Poliţiei Comunitare  înfiinţată în baza Legii 371/2004, prin H.C.L. nr. 196/2004. 

Statul de funcţii al Poliţiei Comunitare aprobat de către Consiliul Local a fost următorul: 

- funcţii publice de conducere: 2

- funcţii publice de execuţie: 79

- funcţii în regim contractual bugetar: 85

În  2006  s-a  organizat  un  număr  de  13  concursuri  pentru  ocuparea  unor  funcţii  de  agenţi 

comunitari şi agenţi de pază. Astfel au fost încadraţi în această perioadă 42 de agenţi de pază şi 8 

agenţi comunitari. Tot în această perioadă au plecat din cadrul instituţiei un număr de 12 agenţi 

comunitari  şi 15 agenţi de pază.

Pe parcursul anului 2006 s-au desfăşurat următoarele activităţi:

 Asigurarea unui climat de ordine  şi linişte publică în zonele şi locurile stabilite prin planul 

de pază şi ordine publică, pe măsura resurselor umane disponibile;

 Asigurarea pazei obiectivelor şi a bunurilor următorilor beneficiari cu care avem încheiate 

contracte de prestări servicii: 

- S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. - 6,8 oameni;

- SNTGN TRANSGAZ STGN MEDIAŞ - 13,5 oameni;

- S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAŞ - 9,6 oameni;

- S.C. GAMBLES MEDIAŞ - 1 om;

- ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR MEDIAŞ - 5 oameni;

- ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE MEDIAŞ - 1 om;

- S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAŞ - 8,7 oameni;

- S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - S.I.R.C.O.S.S. MEDIAŞ - 14,8 oameni;

- S.C.PRESTSAL S.A. - 1 om;

- S.C. MEDITUR S.A. - 1 om;

- PAROHIA ORTODOXĂ BUNA VESTIRE - 1 om (sâmbătă şi duminică);

- PAROHIA ORTODOXĂ CATEDRALĂ - 1 om (sâmbătă şi duminică);

- UNITATEA DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ MEDIAŞ - 2 oameni;
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 S-au executat controale pe liniile de transport în comun în vederea verificării dacă cetăţenii 

au bilete de călătorie sau abonamente iar în situaţia în care au fost depistate persoane fără 

astfel de documente, acestea au fost sancţionate contravenţional;

 Au fost organizate acţiuni şi controale pe linia verificării  modului în care sunt respectate 

normele referitoare la păstrarea curăţeniei în zonele aparţinând domeniului public;

 Am acţionat la sesizările cetăţenilor referitoare la conturbarea liniştii publice de către diverşi 

locatari  prin  ascultarea  diverselor  aparate  audio  la  volum  mare  sau  prin  producerea  de 

scandaluri;

 Urmărirea desfăşurării unui comerţ civilizat în pieţele agroalimentare precum şi interzicerea 

desfăşurării de acte de comerţ în alte locuri decât cele autorizate;

 Însoţirea şi protecţia reprezentanţilor Municipiului Mediaş şi ai altor instituţii  la executarea 

unor controale în diverse zone ale municipiului;

 Am urmărit modul de respectare a prevederilor privind interzicerea creşterii păsărilor la nivel 

industrial,  a  bovinelor,  porcinelor,  caprinelor,  şi  cabalinelor  în  intravilanul  municipiului 

Mediaş;

 S-a  acţionat  frecvent  pe  linia  urmăririi  dacă  se  respectă  prevederile  H.C.L.  nr.10/2005 

referitoare  la  interzicerea  depozitării  pe  străzi,  trotuare,  parcuri  grădini  publice,  terenuri 

virane şi pieţe a materialelor de orice fel, ca: utilaje, caroserii, remorci, rulote, automobile 

uzate, mărfuri, ambalaje, tonete, mese, grătare, chioşcuri, materiale publicitare, materiale de 

construcţii şi altele, fără aprobarea serviciilor de specialitate ale Municipiului Mediaş şi fără 

plata taxelor stabilite conform legii;

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

 Am insistat pentru ca şoferii să nu oprească, să staţioneze sau să circule cu  autovehiculele pe 

trotuare şi zone verzi, cu excepţia locurilor semnalizate ca atare, precum şi să nu le spele pe 

străzi, în locurile de parcare publice, cu excepţia spaţiilor special amenajate, dar şi să nu le 

repare pe domeniul public;

 Am interzis circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în intravilanul municipiului Mediaş 

iar persoanele depistate încălcând această prevedere  au fost sancţionate contravenţional;

 Am acţionat la foarte multe sesizări privind respectarea de  către medieşeni a prevederilor 

privind creşterea de câini în apartamente fără acordul vecinilor, persoanele găsite în neregulă 

fiind avertizate şi chiar sancţionate contravenţional;
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 Am urmărit în permanenţă  ca să nu se comercializeze şi consume băuturi alcoolice pe străzi, 

în parcuri sau în alte locuri neautorizate, precum şi comercializarea băuturilor alcoolice în 

unităţile de comerţ non stop între orele 23.00 – 06.00 cu excepţia restaurantelor şi a barurilor;

 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 prin care au fost sesizate fapte de încălcare a normelor de convieţuire 

socială; în perioada de referinţă au fost adresate de către cetăţeni, verificate şi soluţionate 

aproximativ 2.500 sesizări verbale, telefonice şi scrise;

 Combaterea permanentă a fenomenului de vagabondaj şi cerşetorie;

 Desfăşurarea de acţiuni comune cu asistenţii de la  Adăpostul de noapte pentru identificarea 

persoanelor care nu au locuinţă şi dorm prin gară sau în alte locuri publice, pentru a fi cazaţi 

în acest adăpost;

 Predarea minorilor care au fost depistaţi  cerşind  sau fugiţi de acasă (123 copii)  la Centrul 

de Tranzit pentru minori şi sancţionarea părinţilor pentru neluarea măsurilor necesare pentru 

a-i împiedica de la fapte de vagabondaj sau cerşetorie; 

 Am asigurat paza permanentă a blocului de locuinţe asistate de pe str. Luncii;

 Am asigurat protecţia reprezentanţilor de la Renel pentru decuplarea celor care s-au legat 

ilegal la curent la blocul nr.2 de pe str. Luncii nr.1;

 Menţinerea  unei  legături  continue  şi  furnizarea  informaţiilor  specifice  activităţii  noastre 

mass-mediei locale astfel încât să popularizăm prevederile legilor şi ale altor acte normative 

şi să  prevenim pe această cale, cât mai mult posibil, încălcarea acestora;

 Au  fost  legitimate  un  număr  de  5.454  persoane,  avertizate  verbal  un  număr  de  1.802 

persoane, avertizate în scris un număr de 327 persoane şi s-au desfăşurat 159 activităţi în 

comun cu Poliţia Municipală Mediaş;

 Am desfăşurat activităţi comune cu Ocolul Silvic Mediaş referitoare la depozitarea deşeurilor 

şi extinderea proprietăţii pe terenul aparţinând Ocolului Silvic de către cetăţenii care locuiesc 

pe strada Panait Cernea;

 s-a încheiat un protocol între Poliţia Comunitară  şi  Asociaţia Sinergii Mediaş referitoare la 

problema nonviolenţei;
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Punctat pe evenimentele din municipiu, Poliţia Comunitară  a asigurat în anul 2006 buna 

desfăşurare a următoarelor activităţi:

 08.02.2006 - am participat alături de Jandarmerie la evacuarea persoanelor din imobilele de 

pe str. Carpaţi nr.3,5,7 şi am asigurat în continuare paza acestor imobile; 

 16.03 -19.03.2006 - am participat la asigurarea bunei desfăşurări a Sfintei Liturghii săvârşite 

de către I.P.S.Laurenţiu Streza la biserica Ortodoxă Buna-Vestire şi la Catedrala Ortodoxă;

 am participat la asigurarea unui climat de ordine şi securitate publică cu ocazia desfăşurării 

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

 am însoţit personalul Serviciului medical de salvare al Spitalului Municipal la transportul mai 

multor bolnavi psihici la unităţile medicale din municipiul Sibiu;

 Am participat la diverse emisiuni radio şi de televiziune pentru a ne prezenta activitatea;

 22.04.2006 - am participat la asigurarea bunei desfăşurări a slujbei de Înviere la bisericile de 

pe raza noastră de competenţă;

 12.04 – 16.04.2006 - am asigurat paza Bazarului de Paşti din faţa Primăriei Mediaş

 01.05.2006 - am asigurat buna desfăşurare a activităţilor prilejuite de Ziua de 1 Mai

 07.05.2006  -  am  asigurat  buna  desfăşurare  a  slujbei  religioase  ocazionate  de  venirea 

Mitropolitului Streza;

 13.05.2006 - am asigurat buna desfăşurare a Festivalului de Dansuri Populare Maghiare;

 17.05.2006 - am participat la exerciţiul de protecţie civilă organizat de către Compartimentul 

Protecţie Civilă din cadrul Aparatului de specialitate al primarului;

 09.05-14.05.2006 - am asigurat buna desfăşurare a turneului final de handbal juniori;

 19.05.2006 - am asigurat desfăşurarea în condiţii optime a adunării Asociaţiei Naţionale de 

nevăzători;

 24.05.2006 - am asigurat desfăşurarea în condiţii bune a discotecii organizate de către Şcoala 

generală nr.5;

 29.05.-02.06.2006  -  am  asigurat  buna  desfăşurare  a  activităţilor  organizate  cu  ocazia 

Săptămânii Copilului;
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 01.06.2006  - am participat cu efective la depunerea de coroane cu ocazia Zilei Eroilor;

 03.06-04.06.2006 - asigurarea bunei desfăşurări a Turnirului Medieval;

 02.06.2006  -  am  participat  la  concursul  organizat  de  primăria  Agnita  pentru  ocuparea 

posturilor de poliţişti comunitari;

 01.07.2006 - asigurarea bunei desfăşurări a Maratonului medieval de mountainbike;

 08.07.2006 - asigurarea bunei desfăşurări a activităţilor dedicate Zilei Americii;

 13.06-16.07.2006 - asigurarea bunei desfăşurări a festivalului „Mediaş, cetate medievală”;

 12.09-02.10.2006 -  asigurarea desfăşurării  în bune condiţii  a filmărilor  ce le-a desfăşurat 

firma S.C. TOTAL TV S.R.L.  privind filmul “Cocoşul decapitat”;

 23.09-24.09.2006 - asigurarea bunei desfăşurări a Expoziţiei canine;

 26.09.2006 - asigurarea bunei desfăşurări a inaugurării cinematografului “Mediensis”;

 30.09-01.09.2006  -  asigurarea  desfăşurării  în  condiţii  normale  a  Zilelor  Tineretului 

Medieşan;

 06.10.2006 - asigurarea bunei desfăşurări a Zilei Recoltei;

 21.10.2006 - asigurarea bunei desfăşurări a sfinţirii bisericii din cimitir în prezenţa ÎPS Streza 

mitropolitul Ardealului;

 25.10.2006 - participarea la festivitatea de sărbătorire a Zilei Armatei;

 01.11.2006 - asigurarea desfăşurării în condiţii normale a distribuirii de pachete pensionarilor 

cu venituri mici de către Asociaţia femeilor ecumenice din Passau, Germania;

 02.11.2006 - participarea la o emisiune informativă pe postul local TV Nova;

 09.11.2006 - participarea la o emisiune informativă pe postul local Radio Mediaş;

 14.11.2006 -  asigurarea  desfăşurării  în  condiţii  normale  a balului  Bobocilor  organizat  de 

liceul Automecanica;

 23.11. – 07.12.2006 - asigurarea desfăşurării în condiţii optime a Serilor Duhovniceşti;

 01.12.2006 -   participarea  agenţilor  comunitari  la  manifestărilor  prilejuite  de sărbătorirea 

Zilei Naţionale;
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 11.12.2006  -  asigurarea  ordinii  la  distribuirea  sarmalelor  pe  Piaţa  C.  Coposu  cu  ocazia 

sărbătorilor de iarnă;

 24.12. - 26.12.2006 - asigurarea desfăşurării în condiţii normale a Sărbătorilor de Crăciun;

 26.12-27.12.2006 - asigurarea desfăşurării  în condiţii  normale a distribuirii  de pachete cu 

ajutoare umanitare din partea Asociaţia Ioaniţilor din Germania pentru persoanele nevoiaşe 

din Mediaş;

 31.12.2006 - asigurarea desfăşurării în condiţii normale a spectacolului organizat cu ocazia 

Revelionului pe Piaţa C. Coposu;

 

În  anul  2006  s-au  aplicat  un  număr  de  1.606  sancţiuni  contravenţionale  totalizând 

130.196 lei şi toate persoanele sancţionate contravenţional au fost introduse în baza de date a 

Poliţiei  Comunitare.  Din  cele  1.606  -  contravenţii  constatate,  1.278  au  fost  sancţionate  cu 

amendă iar  328 cu avertisment.  Au fost  plătite  sau luate  în debit  un număr de 796 procese 

verbale cu o valoare de 58.627 lei. Procesele verbale, defalcate pe acte normative se prezintă 

astfel:

 H.C.L. nr. 10/2005 – 873 procese verbale

            660 procese verbale care au dus la încasarea sumei de  46.829 lei

            213 procese verbale constând în avertismente

 H.C.L. nr. 70/2004 – 24 procese verbale

22 procese verbale care au dus la încasarea sumei de  3. 225 lei

2 procese verbale constând în avertismente

 H.C.L. nr. 147/2006 –  47 procese verbale

33 procese verbale care au dus la încasarea sumei de  1.980 lei

14 procese verbale constând în avertismente

 H.C.L. nr. 6/2006 –  11 procese verbale

8 procese verbale care au dus la încasarea sumei de  14.000 lei

4 procese verbale constând în avertismente

 L. nr. 421/2002 – 1 proces verbal

1 proces verbal care a dus la încasarea sumei de  1.000 lei
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 L. nr. 61/1991 – 285 proces verbal

            237 procese verbale care au dus la încasarea sumei de  51.350 lei

            48 procese verbale constând în avertismente

 L. nr. 12/1990 – 346 procese verbale

           312 procese verbale care au dus la încasarea sumei de  8.062 lei

           34 procese verbale constând în avertismente

 HOTĂRÂREA nr. 661/2001 – 19 procese verbale

           8 procese verbale care au dus la încasarea sumei de  3.750 lei

           11 procese verbale constând în avertismente

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

2295/2004, orientarea principală a activităţii a fost aceea de prevenire a încălcării actelor iar în 

funcţie de situaţie s-au aplicat şi amenzi contravenţionale. 

Pe tot parcursul activităţii încercăm să realizăm o apropiere şi colaborare cât mai bună cu 

cetăţenii municipiului, pentru a preveni actele de încălcare a ordinii şi liniştii publice, deoarece 

numai  împreună  cu  cetăţenii  putem  rezolva  multitudinea  sarcinilor  cu  care  se  confruntă 

comunitatea locală. Şi în acest an s-au executat în fiecare lună ore suplimentare de către agenţii 

noştri pentru a putea mări efectivul de oameni pe domeniul public.

Bugetul alocat Poliţiei Comunitare pe anul 2006 a fost de 565.000 lei subvenţie iniţială 

de la bugetul Municipiul Mediaş. La aceste  resurse băneşti se adaugă resursele provenite din 

autofinanţare, efect al contractelor încheiate cu  beneficiarii pe care i-am specificat anterior, pe 

această cale obţinându-se suma de 735.832,92 lei. 

În  momentul  de  faţă,  situaţia  repartizării  efectivului  de  agenţi  comunitari  pentru 

menţinerea ordinii si liniştii publice (serviciul fiind organizat pe 3 schimburi) se prezintă astfel:

 ofiţer de serviciu: 4,8 oameni;

 patrulă auto: 9,6 oameni;

 patrulă terestră din 2 oameni: 9,6 oameni;

 intrare Primăria Mediaş: 1,2 oameni

Pentru anul 2007 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.
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Totodată  pentru anul  2007 am solicitat  un buget  de 880.000 lei  necesar  funcţionării  Poliţiei 

Comunitare.

Sperăm  că  prin  intrarea  în  vigoare  a  noii  Legi  privind  înfiinţarea,  organizarea  şi 

funcţionarea Poliţiei Locale să se destine un număr suficient de poliţişti locali pentru această 

activitate. Pentru a putea vorbi despre un climat corespunzător de ordine si linişte publică ar 

trebui ca mai întâi să avem un număr mai mare de poliţişti pentru descurajarea celor care încalcă 

legea şi abia după ce vom reuşi realizarea unui climat corespunzător de ordine si linişte publică 

să reducem efectivele. 
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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. Acest Serviciu s-a 

înfiinţat pentru satisfacerea nevoilor populaţiei,  instituţiilor publice şi ale agenţiilor economici în 

domeniul deşeurilor.

A. Birou salubritate

1. Precolectare, colectare, transport şi depozitare a deşeurilor

Colectarea deşeurilor menajere s-a efectuat după programul stabilit : 

 la persoanele 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;

 de la data de 01.01.2006 colectarea deşeurilor menajere de la populaţie a fost preluată în 

totalitate de către Serviciul Public de Ecologizare;

 pentru  persoanele  juridice  deşeurile  menajere  se  colectează  la  cerere  sau  conform 

programului stabilit în contract;

În luna octombrie s-a achiziţionat prin licitaţie o autospecială gunoieră.

În anul 2006 în total s-a colectat,  transportat şi  depozitat  37.426 mc deşeuri menajere de la 

populaţie şi agenţi economici.

Proiect pilot ”Eracolect,,

Începând din data de 01.03.2006 în municipiul Mediaş s-a introdus colectarea selectivă a 

deşeurilor de ambalaje în cartierele Gloria şi Vitrometan la o populaţie de 10.059 persoane.

Pentru implementarea acestui proiect pilot sau amenajat 18 puncte de colectare selectivă, s-a 

făcut campanie de conştientizare prin mass-media locală şi prin împărţirea de pliante şi afişe 

privind colectarea selectivă.

98



În urma colectării selective efectuate în anul 2006 a rezultat o cantitate de 16.200 kg PET şi 

26.700 kg PET hârtie/carton. Materialele colectate au fost sortate balotate şi valorificate obţinând 

un venit de 17.320 lei. Venitul obţinut a fost reinvestit în amenajarea a încă 4 puncte de colectare 

selectivă şi amenajarea a 6 puncte de colectare a deşeurilor menajere.

Proiect Phare ,,Colectarea selectiva a deşeurilor şi staţie de sortare,, 

În anul 2006 s-a pregătit  documentaţia  şi  s-a efectuat  licitaţie  pentru proiectul  tehnic 

privind  construcţia  staţiei  de  sortare  si  achiziţia  de  bunuri.  De  asemenea  s-a  pregătit 

documentaţia şi s-a lansat licitaţia pentru campania de promovare.

2. Salubrizarea şi deszăpezirea  domeniului public

Activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2006 în cadrul acestui compartiment au fost 

următoarele:

 măturat stradal: 56,15 kmp;

 întreţinerea domeniului public: 22,79 kmp;

 încărcat, transportat, depozitat deşeuri stradale: 6.751 mc;

 ras rigole 332.539 mp;

 material antiderapant folosit la deszăpezire în lunile noiembrie şi decembrie: nisip 102 

mc, clorură de calciu 6,1 t, sare  1,72 t;

 

3. Activitate desfăşurată cu angajaţii pe Legea 76/2002 :

 curăţat şanţuri şi rigole: 22.541 ml;

 degajat teren de corpuri străine;

 defrişare manuală a vegetaţiei de pe malul râului Târnava Mare;

 desfundarea manuală a şanţurilor şi canalelor de scurgere;

 plantat puieţi în zona Hula Baznei;
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B. Biroul de Administrare a Domeniului Public si Privat 

1. Amenajare si întreţinere a zonelor verzi 

Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor existente în municipiul Mediaş au fost 

realizate de către angajaţii compartimentului,  în urma comenzilor primite din partea Direcţiei 

Urbanism în cadrul Primăriei Mediaş.

Activităţile  desfăşurate  pe  parcursul  anului  2006  în  cadrul  acestui  compartiment  au  fost 

următoarele:

 mobilizarea manuală a terenului: 6444 mp;

 tăieri de corecţie arbori şi arbuşti: 452 buc.;

 tăieri mecanice arbori: 34 buc.;

 dezgropat şi îngropat trandafiri: 3600 buc.;

 cosire mecanizată gazon: 281.000 mp;

 plantări flori: 12.800 buc.;

 tuns gard viu: 27.800 mp;

 transplantări arbuşti cu balot de pământ: 157 buc.;

 degajare teren de frunze şi crengi: 83.712 mp;

 văruit arbori: 725 mp;

 transport deşeuri vegetale: 1.328 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 

Şaguna,  Parcul  situat  pe  str.  Blajului,  Parc  Baznei,  Parc  M.Viteazu,  Parc  Sub  Alee,  Parc 

St.O.Iosif, etc. 

De asemenea s-au efectuat, la cerere, lucrări de cosire mecanizată, toaletare arbori şi arbuşti, 

degajare teren de resturi vegetale, confecţionat coroane şi jerbe, la următoarele firme şi instituţii:

S.N.G.N. ROMGAZ S.A., S.C.AUTOSIB S.R.L., S.C. ASIGURĂRI ALLIANZ ŢIRIAC S.A., 

S.C.MEDIMPACT S.A., S.C.MEDITUR S.A., S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. , S.C. BAT S.A., 

S.C.AUTOMECANICA S.A.

În  primăvara  acestui  an  s-au  efectuat  lucrări  de  defrişare  a  vegetaţiei  arborescente 

existente pe malurile râului Târnava Mare, pârâul Valea Moşnei şi a canalului de pe Dealul 

Furcilor, la cererea compartimentului de Protecţie Civilă din cadrul Primăriei Mediaş.  
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Pe parcursul lunilor noiembrie şi decembrie s-au tăiat şi distribuit lemne de foc pentru persoanele 

nevoiaşe care beneficiază de ajutor social .

2. Amenajare si întreţinere a parcărilor cu plată din municipiul Mediaş

În cadrul acestui compartiment activităţile desfăşurate au fost :

 efectuarea marcajelor în toate parcările cu plată existente în municipiul Mediaş;

 vânzarea şi eliberarea de tichete şi abonamente parcare, în valoare totală de 172.833 lei;

 înlocuirea stâlpilor şi a panourilor de parcare deteriorate;

3. Administrare şi întreţinere a Cimitirului municipal Mediaş

Pe parcursul anului 2006 au fost demarate acţiunile de amenajare a Cimitirului municipal (în 

funcţie de veniturile realizate):

 dalarea aleilor pietonale pe o suprafaţa de 150 mp;

 amenajarea unei parcări în suprafaţa de 330 mp, precum şi efectuarea unui zid de sprijin 

pe o lungime de 21 m şi o înălţime de 1,25 – 1.50 m;

 săparea şi dalarea unui şanţ de colectare a apelor pluviale

La  acestea  se  mai  adaugă  şi  lucrări  de  întreţinere  a  locurilor  de  veci,  defrişarea  vegetaţiei 

arborescente existente, salubrizarea de câte ori a fost nevoie etc.

Venitul realizat  din vânzarea locurilor  de veci şi din  întreţinerea acestora a fost la sfârşitul 

anului 2006 de 8.500 lei.  

4. Prestări servicii (curăţenie scări de bloc şi coşărit )

Pe  parcursul  anului  2006  am  realizat  contracte  de  prestări  servicii,  respectiv  curăţenie  şi 

întreţinere scări de bloc, cu 4 asociaţii de locatari din diferite cartiere ale oraşului.

Nu s-au realizat mai multe contracte, reprezentanţii asociaţilor de locatari motivând ca fiind prea 

mari tarifele practicate de noi. În prezent în majoritatea scărilor de bloc curăţenia şi întreţinerea 

se face de către persoane care nu sunt angajate şi care bineînţeles practică tarife mai mici decât 

ale noastre.  

Veniturile realizate din prestări servicii au fost de 3.600 lei.
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Venituri si cheltuieli 2006

Venituri

 Venituri din subvenţie constând în contravaloarea lucrărilor de colectarea deşeurilor de 

la populaţie, salubrizarea şi deszăpezirea domeniului public, amenajare şi întreţinere a 

zonelor verzi: 2.148.491 lei;

 Venituri  proprii  constând  în  contravaloarea  lucrărilor  de  colectarea  deşeurilor  de  la 

agenţi economici, parcări cu plata, administrarea Cimitirului municipal  şi alte prestări 

de  servicii: 912.155 lei;

 Venituri din donaţii: 121.801 lei ;

 Total venituri 2006: 3.182.447 lei 

Cheltuieli

 Cheltuieli salariale: 980.135 lei;

 Cheltuieli bunuri si servicii: 2.054.079 lei;

 Cheltuieli echipamente: 19.172 lei; 

 Cheltuieli investiţii: 129.041 lei;

 Total cheltuieli: 3.182.427 lei
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ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR MEDIAŞ

În cursul anului 2006 Administraţia Pieţelor Mediaş, pe lângă problemele curente zilnice 

privind organizarea pieţei, târgului de animale, obiecte de ocazie şi cereale, a realizat încheierea 

de contracte de prestări  servicii  cu Poliţia  Comunitară,  Serviciul Public de Ecologizare,  S.C. 

Denco  S.R.L.  pentru  reparat  cântare,  S.C.  Sanitox  S.R.L.  pentru  efectuarea  de  deratizări  şi 

dezinfecţii, S.C. Interfrig S.R.L. pentru întreţinerea şi repararea aparaturii pentru climatizare şi 

cu S.C. Indsoft S.R.L. pentru programul informatic de contabilitate.

S-au întocmit contractele pentru spatii, pentru S.C., A.F., P.F. şi producătorii particulari 

care au solicitat, s-au rezervat mesele pe anul 2006 iar pentru realizarea unei pieţe moderne s-au 

efectuat demersurile pentru întocmirea documentaţiei pentru licitaţie publică.

S-au  efectuat  demersurile  pentru  întocmirea  şi  semnarea  contractului  cu  firma  de 

proiectare S.C. ASAR GRUP S.R.L. Deva, câştigătoare în urma selecţiei de oferte.

Pentru  realizarea  unui  comerţ  civilizat  s-a  întocmit  documentaţie  pentru  aprobarea 

închirierii prin licitaţie publică a halei de carne pentru modernizare conform normelor sanitar 

veterinare în vigoare, licitaţie ce a avut loc în data de 28.06.2006. 

S-au  luat  măsuri  sanitar  veterinare  privind  stoparea  difuziei  gripei  aviare  atât  prin

interdicţia  vânzării  de  păsări  vii  cât  şi  animale  mici  în  piaţa  agroalimentară

cât şi prin interdicţia privind desfăşurarea târgului de animale mari şi mici în târgul de animale 

din str. Târgului.

În târgul de animale mari şi obiecte de ocazie s-a nivelat cu decapaj asfaltic o suprafaţă 

de 200 m2, pentru evitarea formării noroiului. S-au construit 3 postamente din pietriş acoperite cu 

beton în suprafaţă de 60 m2 pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a alimentaţiei publice 

(băuturi şi mici).

În  urma  dezmembrării  prin  vânzare  a  zonei  str.  1  Mai,  unde  Administraţia  Pieţelor 

deţinea  magazii  pentru  depozitat  produse  agroalimentare  şi  chioşcuri,  s-a  procedat  la 

dezmembrarea magaziilor  şi chioşcurilor şi eliberarea terenului.  De asemenea s-a procedat la 

crearea de noi magazii.

Au  fost  obţinute  avizele  necesare  şi  s-a  întocmit  proiectul  “Reamenajare  Piaţa 

Agroalimentară în Municipiul Mediaş”.

În luna octombrie a fost organizată sărbătorirea Zilei Recoltei. 
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În  cursul  anului  2006  Administraţia  Pieţelor  Mediaş  a  obţinut  venituri  în  suma  de 

596.265 lei iar cheltuielile au fost de 622.666 lei după cum urmează:

Venituri:

 Venituri din taxe forfetare: 211.968 lei;

 Venituri din prestaţii servicii: 47.594 lei;

 Venituri din chirii şi taxe teren: 336.703 lei;

 Total venituri 2006: 596.265 lei;

Cheltuieli:

 Salarii: 279.073 lei;

 Tichete masă: 40.257 lei;

 Încălzit: 11.830 lei;

 Iluminat: 18.207 lei;

 Salubrizare: 41.824 lei;

 Apă, canal: 20.239 lei;

 Telefon: 7.534 lei;

 Furnituri birou: 1.784 lei;

 Materiale pentru curăţenie: 6.300 lei;

 Servicii sanitar veterinare: 844 lei;

 Servicii de întreţinere climatizare hală: 3.431 lei;

 Servicii software: 4.834 lei;

 Servicii deratizări şi dezinfectare hală: 9.995 lei;

 Servicii Poliţia Comunitară: 47.280 lei;

 Asigurări hală şi dormitoare: 914 lei;

 Verificări metrologice: 8.335 lei;

 Reparaţii curente: 29.699 lei;

 Obiecte inventar: 3.503 lei;

 Cheltuieli pentru organizarea Zilei Recoltei: 1.096 lei;

 Cheltuieli protocol: 943 lei;

 Cheltuieli studii fezabilitate, proiecte tehnice: 73.410 lei;

 Bonuri prestări servicii şi alte imprimate: 5.485 lei;
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 Chitanţe, facturi, publicitate: 1.186 lei;

 Impozit clădiri: 2.240 lei;  

 Materiale pentru întreţinere şi reparaţii: 2.423 lei;

 Sold  31.12.2006: 76.600 lei;        

 Venituri 2006: 596.265 lei;

 Cheltuieli 2006: 622.666 lei;

 Sold 31.12.2006: 50.199 lei;

Perspective pentru îmbunătăţirea activităţii: 

 În vederea respectării legislaţiei sanitar-veterinare şi desfăşurării unui comerţ civilizat, în 

hala de brânzeturi se va construi grup sanitar şi vestiar;

 În anul 2007 se vor demara lucrările pentru reamenajarea pieţei – prima etapă reprezintă 

realizarea unui corp de magazine înşiruite, grup sanitar modern şi centrală termică. Se va 

asigura o nouă locaţie pentru vânzare pe strada Virgil Madgearu pentru mesele afectate 

de lucrările de construcţie din prima etapă.

 S.C., P.F. şi A.F. care activează în piaţa agroalimentară beneficiază de contracte pentru 

mesele şi spaţiile rezervate sau închiriate;
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR 

S.P.C.L.E.P.  s-a  înfiinţat  la  data  de  17.01.2005 în  baza  H.C.L.  nr.  2/2005,  urmare  a 

reorganizării fostului Serviciu Judeţean de Evidenţă Informatizată a persoanei şi crearea a patru 

structuri independente, structuri cu care se realizează relaţii de colaborare şi cooperare pe baza 

protocoalelor încheiate la nivel central pentru realizarea obiectivelor stabilite în regulamentul de 

funcţionare al serviciului.

Serviciul are ca principale atribuţii evidenţa persoanelor şi eliberarea cărţilor de identitate şi de 

alegător,  eliberarea  paşapoartelor  simple,  preschimbarea  certificatelor  de  înmatriculare, 

înregistrarea actelor şi eliberarea certificatelor de stare civilă.

În cursul anului 2006 lucrătorii serviciului au acţionat conform prerogativelor conferite 

de Ordonanţa de Urgenţă nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul reşedinţa şi actele de identitate 

ale  cetăţenilor  români,  Legea  nr.119/1996  privind  starea  civilă,  Hotărârea   de  Guvern 

nr.113/1977 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea  datelor din Registrul Permanent de 

Evidenţa Populaţiei, ale ordinelor şi instrucţiunilor emise de I.N.E.P. Bucureşti. 

Realizarea  sarcinilor  prevăzute  de   Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a 

S.P.C.L.E.P.  Mediaş  a  presupus  organizarea  în  sistem de  ghişeu  unic  a  tuturor  activităţilor 

precum şi deservirea celor opt localităţi  arondate,  scopul urmărit  fiind eliminarea birocraţiei, 

creşterea calităţii şi operativităţii precum şi solicitudinea în soluţionarea cererilor. 

Pe domenii de activitate în perioada analizată activitatea se prezintă după cum urmează : 

1. Pe linie de Evidenţa Persoanelor şi ghişeu unic cadrele serviciului au desfăşurat un 

volum important de activităţi constând în: 

 Persoane luate în evidenţă la naştere: 730;

 Cărţi de identitate eliberate: 6.894;

 Cărţi de identitate provizorii eliberate: 502;

 Cărţi de  alegător eliberate: 4.908;

 Paşapoarte eliberate: 5.550;

 Vize de reşedinţă aplicate: 1.178;

 Verificări persoane în baza de date: 4.079;
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 Acţiuni cu staţia mobilă: 16;

 Informări mass-media: 28

A  fost întocmit planul de măsuri pentru sezonul estival 2006 pentru amplificarea colaborării cu 

efectivele de Poliţie din municipiul Mediaş şi postul de Poliţie Bazna  în vederea realizării unor 

acţiuni  comune  în  locurile  de  cazare  în  comun  şi  unităţile  de  turism   pentru  identificarea 

elementelor urmărite în temeiul legii, precum şi a respectării prevederilor O.G. nr. 97/2005.

2. Pe linia evidenţei militare şi stare civilă a fost implementat un program informatic în 

domeniul stării civile în vederea eliberării certificatelor de naştere, căsătorie şi deces, precum şi 

întocmirea situaţiilor statistice.

 Rezervişti luaţi în evidenţă: 189;

 Certificat de naştere eliberate: 1.382;

 Certificate de căsătorie eliberate: 1.404;

 Certificate de decese eliberate: 814;

 Menţiuni efectuat pe marginea actelor de naştere: 2.075;

 Căsătorii oficiate: 657;

3. Pe linie de informatică au fost desfăşurate activităţi pentru menţinerea în actualitate a 

bazelor de date prin operarea de actualizări în sistem  automat, precum şi pentru întreţinerea în 

stare de funcţionare a aparaturii din dotare, datorită uzurii fizice şi morale a acestora. Cu toate 

activităţile  întreprinse, respectiv exceptarea de la plata taxelor eliberării  actelor de identitate 

pentru  unele  persoane  aflate  in  dificultăţi  materiale,  precum  şi  a  acţiunilor  organizate  în 

cooperare cu organele de poliţie, situaţia persoanelor cu acte de identitate expirate sau care nu 

posedă act de identitate se prezintă astfel : 

 La 14 ani: 1.318;

 Din care din anii anteriori: 1.050;

 La expirare: 3.557;

 Din care din anii anteriori: 2.819;

 Total restante: 4.875;
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 Din care din ani anteriori: 3.869;

 Restanţieri plecaţi din ţară: 3.556;

Au fost achiziţionate echipamente performante pentru procesarea datelor şi un  scanner pentru 

întocmirea cărţilor de identitate provizorii cu procură.

 Pentru eficientizarea activităţilor şi eliminarea neajunsurilor în perioada următoare se vor 

întreprinde următoarele: 

 Asigurarea măsurilor  organizatorice pentru servirea  promptă şi  civilizată  a  cetăţenilor 

care solicită diverse servicii pe linie de evidenţă a populaţiei şi stare civilă, precum şi alte 

activităţi specifice ghişeului unic;

 Colaborarea  şi  schimbul  reciproc  de  date  şi  informaţii  cu  celelalte  structuri  ale 

ministerului, dar şi cu alte structuri abilitate, privind intenţii ori  fapte de natură a pune în 

pericol siguranţa naţională, ordinea şi liniştea publică, securitatea turiştilor şi a bunurilor 

acestora;

 Intensificarea măsurilor de cunoaştere a activităţii  şi comportării subordonaţilor pentru 

prevederile abaterilor şi încălcărilor de lege;

 Organizarea  şi  coordonarea  unor  acţiuni  privind  punerea  în  legalitate  a  persoanelor 

netransportabile  din unităţile de asistenţă socială prin deplasarea la localităţile arondate 

şi prelucrarea imaginii cu staţia mobilă;

 Informarea  permanentă  a  cetăţenilor  cu  dispoziţiile  nou  apărute  în   domeniul   de 

activitate precum şi popularizarea actelor normative în domeniu prin mijloacele mass-

media;

 Cooperarea cu factorii de conducere din unităţile de asistenţă socială şi maternităţi pentru 

prevenirea neînregistrării nou născuţilor precum şi punerea în legalitate a mamelor care 

nu posedă acte de identitate;

 Efectuarea de activităţi pentru amenajarea noului spaţiu, achiziţionarea  mobilierului şi a 

aparaturii necesare;
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S.C. MEDITUR S.A. 

Societate Comercială Meditur S.A. este înfiinţat şi organizat de Consiliul Local Mediaş, 

aflându-se în subordinea primarului şi  efectuează transport  public de persoane cu troleibuze, 

autobuze şi microbuze pe raza municipiului Mediaş şi cu autobuze şi microbuze pe raza satului 

Ighişul-Nou şi a comunelor limitrofe. 

Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în domeniu, deţinând 

toate autorizaţiile şi licenţele de funcţionare obţinute din partea autorităţilor abilitate: 

 autorizaţie de operator public de transport;

 autorizaţie de protecţia muncii;

 autorizaţie de mediu; 

 licenţă de operator de transport; 

 licenţe de execuţie trasee şi autovehicule;

Activitatea  anului  2006 s-a  desfăşurat  în  condiţii  bune  remarcându-se  o  creştere  atât 

calitativă cât şi cantitativă a serviciilor oferite publicului călător.  Este vorba de îmbunătăţirea 

confortului şi de creşterea capacităţilor de transport prin deschiderea de trasee noi şi a extinderii 

programelor de circulaţie. 

Activitatea a fost asigurată de către un număr de 82 angajaţi în raport cu care societatea 

are încheiat şi înregistrat un Contract Colectiv de Muncă, inclusiv la nivelul anului 2007. Acesta 

a avut prevăzute o serie de clauze de protecţie socială care au fost respectate în totalitate astfel: 

 s-au acordat 2 creşteri salariale de 8% şi de 7%; 

 s-au  acordat  tichete  de  masă  cadou  cu  ocazia  sărbătorilor  de  Crăciun,  Paşte  şi  Ziua 

Transportatorilor; 

 s-au acordat lunar bonuri valorice pe durata întregului an, acţiune care continuă şi în anul 

2007; 

Faţă de cele de mai sus evidenţiem faptul că societatea nu are litigii de nici un fel în raport cu 

angajaţii  şi  respectiv cu beneficiarii  serviciilor pe care le prestează, ceea ce denotă că relaţia 

dintre conducere şi sindicat este una corespunzătoare.  Tot în acest context putem menţiona că 

atât personalul angajat cât şi membri familiilor acestora beneficiază de legitimaţii de transport 

gratuit. 
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Pe parcursul  anului  2006 S.C.  Meditur  S.A.  a  acordat  o  atenţie  deosebită  relaţiei  cu 

administraţia publică locală. Astfel la solicitarea Aparatului de specialitate al primarului au fost 

acordate legitimaţii gratuite pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea pe teren. 

De asemenea societatea a răspuns afirmativ şi a acordat transportul necesar la finalizarea 

acţiunilor cu caracter cultural-sportiv desfăşurate de către Direcţia Municipală pentru Cultură, 

Sport, Turism şi Tineret.

O acţiune ce trebuie menţionată este acordarea de către S.C. Meditur S.A. a unui număr 

de 500 de permise de călătorie gratuite pentru pensionarii cu vârsta de peste 70 ani. 

În domeniul  investiţional anul 2006 a cunoscut  o serie de realizări  care au condus la 

dezvoltarea activităţii societăţii dintre care amintim : 

 darea în exploatare a reţelei de contact str. Govora – str. 1 Decembrie; 

 finalizarea lucrărilor de modernizare a instalaţiilor de încălzire centrală pentru halele de 

reparaţii şi blocul administrativ; 

 finalizarea lucrărilor de termo şi hidroizolaţie pentru atelierele de reparaţie, anexe şi bloc 

administrativ; 

 revizia echipamentului electric din staţia de redresare; 

 realizarea infrastructurii pentru un nou tronson electrificat, de cca. 2,5 km. cale simplă 

reţea troleibuze – Şos. Sibiului – Str. Ighişului – Str. Vidraru;

 achiziţia unui troleibuz, a unui microbuz, 2 autobuze IK şi a unui autocar MAN ceea ce a 

condus la creşterea capacităţii de transport şi a confortului oferit publicului călător; 

Aceste  achiziţii  au  permis  şi  creşterea  veniturilor  din  exploatare   conducând  în  final  la 

îmbunătăţirea activităţii societăţii. 

Tot în sprijinul publicului călător din municipiu, S.C. Meditur S.A. a deschis în anul 2006 

un nou traseu care face legătura între str. Gravorilor şi str. Stadionului, traseu abandonat în urmă 

cu 15 ani. 

La  nivelul  economic-financiar  anul  2006 a  cunoscut  o  creştere  a  cifrei  de afaceri  cu 

aproximativ 400.000 lei în condiţiile în care nu s-au majorat tarifele la bilete şi abonamente. 
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S.C. GOSPODĂRIA COMUNALĂ S.A.

S.C.  Gospodăria  Comunală  S.A.  s-a  constituit  în  baza  H.C.L.  nr.  57/1997  prin 

reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărie şi Transport Local, conform O.U.G. nr. 30/1997.

Capitalul social la începutul anului 2006 era de 389.497,50 lei format din 155.799 acţiuni a 2,50 

lei acţiunea. Pe parcursul anului 2006 capitalul social nu a fost modificat. 

La data de 30 iunie 2004 s-a încheiat privatizarea societăţii după cum urmează:

 51,4406 % din acţiuni au fost cumpărate de angajaţii societăţii

 48,5594 % din acţiuni au fost cumpărate de Municipiul Mediaş

S.C. Gospodăria Comunală S.A. efectuează toate lucrările de amenajare a sistemelor rutiere şi 

lucrările de apă-canal în municipiul Mediaş, prezentate în capitolul III, în cadrul raportului de 

activitate al Direcţiei Tehnice. 

La  începutul  anului  financiar,  societatea  avea  în  patrimoniu   imobilizări  corporale  în 

valoare brută de 2.846.151 lei. Intrările înregistrate în cursul anului în valoare de 241.572 lei 

provin din investiţii din surse proprii constând în principal din:

 Picon hidraulic                                                          8.350,00 lei

 Polizor 230 mm sms power                                      1.790,49 lei

 Picamăr electric                                                        2.650,00 lei

 Rotoregulator RTRP D = 50                                     2.080,00 lei

 Instalaţie aer comprimat                                         12.800,00 lei

 Pompă simplă ACV 100 – 250                                4.900,00 lei

 Motor D 110 L.separ 0110435                                 9.970,00 lei

 Cântar 2 to                                                                4.201,68 lei

 Încărcător frontal JCB 406                                     67.374,00 lei

 Ciocan demolator D 243                                          2.519,95 lei

 Dacia papuc SB 05 ZYG                                          7.142,86 lei

 Remorcă basculantă RM 2                                       6.800,35 lei

 Maşină pentru turnat asfalt BLAWKNOX PF 20  22.490,00 lei

 Nivelă optică LEICA NA 724                                 2.136,00 lei

 Scoda Octavia                                                        71.990,67 lei

 Calculatoare                                                             6.876,00 lei      
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S-au înregistrat ieşiri de imobilizări (valoare pe piaţă) în anul 2006 în valoare de 2.302.710,84 lei 

care sunt compuse din: 

 Vânzare imobil Ferdinand nr. 7                      1.365.601,00 lei

 Vânzare imobil Ferdinand nr. 20                       935.000,00 lei

 Vânzare Dacia Nova SB 03 BAF                          2.100,00 lei

Situaţia principalelor indicatori economico-financiari la încheierea exerciţiului financiar 2006 se 

prezintă astfel:

Nr. 

Crt.

Indicatori U.M. Realizat 2005 Realizat 2006 Grad de 

realizare
1 Cifra de afaceri lei 10.504.358 14.144.197 134 %
2 Profit contabil brut lei 535.641 1.979.400 370 %
3 Număr de persoane nr. 279 287 103 %
4 Investiţii recepţionate lei 458.514,08 241.572 52 %
5 Venituri totale lei 10.760.092 16.255.766 151 %
6 Cheltuieli totale lei 10.224.451 14.276.366 140 %

Daniel Thellmann

Primarul Municipiului Mediaş
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