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CAPITOLUL I.
PREZENTAREA ATRIBUŢIILOR
VICEPRIMARULUI

Activitatea viceprimarului se desfăşoară având la bază atribuţiile stabilite prin dispoziţiile Legii
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, precum şi a celorlalte acte normative în
vigoare.
Conform organigramei Municipiului Mediaş, viceprimarul are în subordine următoarele direcţii,
ale căror activitate le coordonează:
1. Direcţia Tehnică
1.1. Serviciul

Investiţii, Infrastructuri

1.1.1. Compartiment execuţie investiţii
1.1.2. Compartiment achiziţii, licitaţii
1.1.3. Compartiment infrastructură, transport public
1.2. Compartimentul de salubritate, întreţinere
2. Compartimentul Învăţământ
3. Compartimentul Corp control comercial
Prin Dispoziţia primarului viceprimarul ocupă funcţia de preşedinte al Comisiei de
aplicarea Legii 10/2001 republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod
abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi prin HCL nr. 51/2005 viceprimarul este
numit preşedintele Comisiei locale de finanţare a învăţământului preuniversitar de stat.
În afara activităţilor mai sus prezentate, viceprimarul are următoarele atribuţii:
-

preluarea atribuţiilor de drept ale primarului municipiului Mediaş pe perioada absenţei
din localitate;

-

audienţe cu cetăţenii municipiului Mediaş;

-

participări la seminarii şi colocvii pe linia administraţiei publice locale;

Întâlniri cetăţeneşti
Pe parcursul anului 2006, au fost organizate, la solicitarea cetăţenilor, 32 de întâlniri
cetăţeneşti la faţa locului, atât în municipiul Mediaş, cât şi în satul aparţinător Ighişul Nou. La
aceste întâlniri cetăţeneşti au participat din partea municipalităţii primarul, viceprimarul şi
directorii care răspund de domeniul de activitate în care se încadrează problema semnalată.
Principalele probleme pe marginea cărora s-a discutat în cadrul acestor şedinţe au fost
legate de 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.

Audienţe
Viceprimarul 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.

Activitatea în cadrul Comisiei de aplicarea Legii 10/2001
Comisia a verificat şi discutat un număr de 392 dosare dintre care a soluţionat un număr
de 264 dosare şi 128 nu au fost soluţionate până la momentul actual.
-

în 64 de cazuri notificările au fost soluţionate prin restituire în natură;

-

în 97 de cazuri notificările au fost soluţionate prin restituirea în echivalent;

-

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

-

în 22 de cazuri notificările au fost soluţionate prin combinarea măsurilor reparatorii, după
cum urmează:
- în 22 de cazuri s-au efectuat restituiri în natură şi restituire în echivalent;
- un caz a fost soluţionat prin compensare şi restituire în echivalent;

- 77 notificări au fost respinse având în vedere că revendicatorii nu şi-au dovedit fie
dreptul de proprietate, fie calitatea de persoană îndreptăţită, sau notificările acestora nu au căzut

sub incidenţa Legii 10/2001.
-

3 notificări au fost direcţionate

Activitatea în cadrul Comisiei locale de finanţare a învăţământului preuniversitar
de stat
În municipiul Mediaş există 22 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
Liceu
Şcoală de arte şi meserii
Ciclu primar (clasele I – IV)
Ciclu gimnazial (clasele V – VIII)
Grădiniţă
Total

Nr. copii
2.990
1.070
2.430
2.268
1.603
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.
Suma de 23.117.210 lei alocat învăţământului s-a cheltuit în felul următor:
Cheltuieli materiale
Investiţii
Drepturile salariale ale personalului angajat în
învăţământ
Burse

3.130.530 lei
1.435.540 lei
18.443.590 lei
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.

CAPITOLUL II.
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DIRECŢIILOR ŞI
COMPARTIMENTELOR SUBORDONATE
VICEPRIMARULUI

DIRECŢIA TEHNICĂ
Una din priorităţile municipalităţii constă în 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. 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
din care transfer de la buget de stat:

6.196.178,45 lei
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

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
Cap. 65.02 Învăţământ

1.615.256,61 lei
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
Cap. 70.02.50 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

2.872.878,48 lei
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
S-au întocmit următoarele proiecte:
–

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

Expertiză evaluare Hanul Căprioarei

–

Evaluare obiecte de inventar şi mijloace fixe casa de oaspeţi

–

Evaluare imobil str. Carpaţi 3, 5, 5A şi 7

–

Evaluare teren intravilan Şoseaua Sibiului

2.710,00 lei
1.000,00 lei
3.500,00 lei
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

–

Expertiză str. Milcov

–

Proiect reabilitare acces Primărie

Proiect pentru introducere cadastru imobiliar –

1.000,00 lei
700,00 lei
5.500,00 lei
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
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

–

SF Echipare edilitară zona Greweln

–

PT+CS, DE Echipare edilitară zona Greweln

–

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

12.999,56 lei
7.979,00 lei
20.000,00 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.
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

47.403,17 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.
 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.
 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.
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
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.

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);
 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.

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
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;
 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;

COMPARTIMENT CORP CONTROL COMERCIAL
Compartimentul Corp Control Comercial din cadrul Direcţiei Economice 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.

Teodor Neamţu
Viceprimarul Municipiului Mediaş

