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Mediaş 2012

Cuvânt înainte
Anul 2011 a fost un an foarte bogat în evenimente şi activităţi
pentru reuşita cărora începând cu viceprimarul şi secretarul
municipiului, întreaga echipă din municipalitate şi-a concentrat
eforturile. Din acest an raportul de activitate al primarului, care
include raportul direcţiilor, serviciilor şi operatorilor publici din
municipiul Mediaş, va fi prezentat şi sub forma unui sumar care va
reprezenta o trecere în revistă a celor mai importante evenimente,
activităţi şi investiţii realizate pe parcursul anului trecut.
Cu toate că traversăm o criză economică fără precedent, am reuşit
printr-o atentă previzionare a resurselor bugetare să înregistrăm o
creştere a bugetului local cu 6% faţă de bugetul anului 2010. În
ultimii ani bugetul local al municipiului Mediaş a fost un buget de
dezvoltare axat cu precădere pe investiţii menite să ducă la creşterea calităţii vieţii şi la creşterea
confortului medieşenilor.
Cu siguranţă cel mai mare proiect care se află în derulare în momentul de faţă îl reprezintă
proiectul de reabilitare a infrastructurii de apă-canal, proiect ale cărui „roade o să le culegem”
începând cu anul 2012 când se vor finaliza o mare parte din lucrările care afectează în mod direct
confortul cotidian al cetăţenilor.
Principalele direcţii pe care ne-am desfăşurat activitatea au vizat reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii rutiere, finalizarea investiţiilor începute şi demararea unora noi. Repartizarea celor
92 de locuinţe pentru tineri situate în strada Predeal, reabilitarea termică a celor 4 blocuri din
cartierul După –Zid, începerea lucrărilor la sala de sport de la Şcoala Generală nr. 5, construirea
unui nou bloc de locuinţe sociale, începerea construcţiei la piaţa din cartierul Gura Cîmpului şi la
Centrul de Îngrijire persoane Vârsnice au reprezentat câteva dintre punctele cheie ale anului 2011.
Inagurarea staţiei pentru preluarea şi depozitarea temporară a deşeurilor periculoase din deşeuri
menajere şi a staţiei de prelucrare a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări au reprezentat
paşi importanţi în eficientizarea managementului deşeurilor menajere.
Finanţarea dotării operatorului de salubritate şi a operatorului de transport din bugetul local a
reprezentat o decizie importantă care este menită să păstreze şi chiar să crească gradul de calitate
al serviciilor furnizate de operatorii publici către populaţie.
Sprijinirea persoanelor care se află în dificultate şi răsplătirea performanţei sportive şi
educaţionale au reprezentat şi în anul 2011 piloni importanţi pentru activitatea desfăşurată la
nivelul municipiului. Din punct de vedere cultural, am avut un an bogat în evenimente, an care a
reprezentat propulsarea municipiului Mediaş pe scena internaţională datorită organizării primei
ediţii a Festivalului „Mediaş Central European Film Festival”.
Toate aceste proiecte împreună cu realizările din ultimii ani, constituie premise pentru atingerea
obiectivelor asumate prin strategia de dezvoltare a municipiului Mediaş.

STAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ

Potrivit datelor ultimului recensământ realizat în anul 2011, populaţia stabilă a municipiului
Mediaş este de 46.530 persoane. În anul 2011 au fost înregistraţi 880 nou-născuţi, în scădere faţă
de anul precedent. Numărul deceselor înregistrate pe parcursul anului 2011 a fost de 612, în
uşoară creştere faţă de 2010.
Dinamica populaţiei din Municipiul Mediaş este prezentată în următorul tabel:
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Faţă de anul 2010, numărul şomerilor din municipiul Mediaş a scăzut, trendul descendent
menţinându-se pe tot parcursul anului 2011, de la 1.119 şomeri în ianuarie 2011, la 877 şomeri la
finele anului 2011. În comparaţie, la sfârşitul anului 2010, numărul total al şomerilor aflaţi în
evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a fost de 1.196. Numărul
şomerilor indemnizaţi a scăzut pe parcursul anului 2011 în mod constant, de la 909 persoane în
ianuarie la 635 şomeri indemnizaţi în luna decembrie 2011. Numărul şomerilor neindemnizaţi a
cunoscut o uşoară creştere în cursul anului 2011, de la 120 persoane în luna ianuarie ajungându-se

la 242 persoane neindemnizate în luna decembrie, cu un minim de 210 şomeri neindemnizaţi în
luna ianuarie 2011.
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Bugetul Municipiului Mediaş în anul 2011 a crescut comparativ cu 2010 cu 6.43 %. Bilanţul
anual al Municipiului Mediaş pentru 2011 a fost 90.738,94 mii lei – venituri şi 80.220,80 mii lei cheltuieli, iar veniturile au provenit în marea lor majoritate din impozitele şi taxele locale, precum
şi din cotele defalcate din impozitul pe venit.
Din tabelul următor reiese evoluţia bugetului municipiului în perioada 2008-2011:
Buget Local
Anul

Venituri

Cheltuieli

Excedent/
Deficit

2008
2009
2010
2011

79.960,96 mii lei
87.099,100 mii lei
85.254,226 mii lei
90.738,94 mii lei

80.918,17 mii lei
85.195,369 mii lei
84.599,578 mii lei
80.220,80 mii lei

D.957,51 mii lei
E.1.903,73 mii lei
E.654,648 mii lei
E.10518,14 mii lei

INVESTIŢII, MODERNIZĂRI ŞI REPARAŢII
PE DOMENIUL PUBLIC

Investiţia de realizare a Centrului de îngrijire şi asistenţă persoane vârstnice a demarat în
anul 2011 când s-au executat lucrări de săpătură pentru fundații 1300 mc, fundații din beton
armat 104 mc și s-a consolidat terenul cu piloți forați. Valoarea lucrărilor executate în 2011 este
de 424.085,19 lei
A fost reabilitat etajul creşei nr. 2 situată administrativ pe str. 1 Decembrie nr. 34 iar la data de
19 septembrie 2011 a început să funcţioneze o grupă nouă cu o capacitate de 30 de locuri.
Capacitatea creşelor este de 90 locuri, locuri care pe parcursul anului 2011 au fost ocupate.
Serviciul Patrimoniu în anul 2011 a
venit în sprijinul tinerilor cu vârsta de
până la 35 de ani, conform Legii
152/1998, cărora le-au fost repartizate un
număr de 92 locuinţe noi (44 apartamente
şi 48 garsoniere) în blocurile ANL situate
pe str. Predeal bl. 6, 7, 8 şi 9.
În urma demersurilor efectuate în cadrul
programului „Săli de Sport” prin
Compania Naţională de Investiţii- „CNI”
SA, Şcoala gen .nr .5 Mediaş va beneficia
începând cu anul 2012 de o sală de sport
modernă. Pentru acest obiectiv a fost
efectuată procedura de achiziţie publică de
lucrări la Compania Naţională de Investiţii – „CNI” S.A., lucrarea fiind în execuţie, urmând ca pe
parcursul anului 2012 sală să se dea în exploatare.
În luna aprilie 2011 a fost inaugurat şi dat în folosinţă un bloc nou construit de locuinţe
sociale destinat persoanelor şi familiilor cu o situaţie socio - familială dificilă, cuprinzând 33 de
unităţi locative, repartizate unui număr de 33 de familiii aflate pe lista de priorităţi.
S-au finalizat şi recepţionat lucrările de execuţie din cadrul Programului de reabilitare termică
a blocurilor de locuinţe din cartierul După Zid conform OUG nr. 18/2009 privind creşterea
performanţei energetice la blocurile de locuinţe, cu completările ulterioare, pentru 5 blocuri cu 10
etaje pentru care alocarea din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a fost de
1.421.130,67 lei, în completarea surselor proprii ale autorităţii locale Mediaş în sumă de
852.678,40 lei, şi ale asociaţiilor de proprietari în sumă de 568.462,27 lei.
Respectând trendul ultimilor ani, capitolul de investiţii a primi o sumă foarte mare. Astfel,
8.577.363,18 lei au fost alocaţi acestui capitol dintre care 4.879.346,65 lei au fost cheltuiţi
pentru străzi.
Capitolul de protecţie a mediului a inclus anul trecut lucrări importante cum ar fi: echiparea
tehnico - edilitară în zona de blocuri ANL situate pe strada Predeal, echipare edilitară şi
modernizare a străzilor Livezii şi Emil Racoviţa, realizarea proiectului tehnic pentru echiparea
edilitară a sălii de sport Școala generală nr. 5.
O lucrare foarte importantă care a fost executată anul trecut a fost accea de reducere a riscului
de inundare în zona străzilor Târgului, Gh. Lazăr, Dealul Furcilor unde s-au executat 2 baraje
din beton. Valoarea lucrărilor executate în 2011 este de 330.084,39 lei. Tot în cadrul acestui
capitol a fost consolidat versantul din zona străzii Stadionului.

S-au finalizat lucrările de extindere a rețelei de iluminat public în municipiul Mediaș pe
străzile Ep. I. Bob, Hula Veche, Câmpul de Jos, Dealul Furcilor, Pasaj pietonal între str.
Păstorilor de Jos şi str. Gh. Pop de Băseşti, Posada, Măghiranului și s-au executat lucrări de
montare stâlpi și corpuri de iluminat pe str. Vămii, I. Maniu, Gării și Panoramă. De asemenea
iluminatul public a fost extins şi pe străzile: Moșnei – Eleșteu, str. Brateiului – Ocolul Silvic, str.
Stadionului – Uzina de apă.
Modernizarea
străzilor
şi
introducerea utilităţilor de apăcanal a continuat şi în 2011 pe
străzile:
Măgurei,
Gorunului,
Măceşilor, Perilor, Vişinilor, Cireşilor,
Angărul de Sus, Bucegi, Piscului,
Bârsei, Moşnei, Şocului, Măgjiranului,
Lalelelor, Amurgului, Caraiman,
Cristalului,
Brădet,
Ghimbav,
Angărul de Sus, Legheşului. Greweln
şi Lunca Târnavei.
Reparaţiile la străzi au continuat şi în
anul 2011 fiind cheltuită suma de
4.083.181,11 lei pentru covoare
asfaltice, plombe şi macadam.
Astfel au fost turnate covoare asfaltice pe o suprafaţă de 31.678 mp pe străzile: Grădinarilor, 1
Decembrie nr. 21, Card. Iuliu Hossu, Crișan, M. Negrea, Hula Veche, Unirii (parțial), Gării
(parțial), Vămii (parțial), Viilor (parțial), P-ța A. Șaguna, Mărășești (parțial), Pe Cetate, Căpșunilor,
Frasinului (parțial), G, Topârceanu (parțial), A. Iancu (parțial), Teilor, Șt. Bathory.
Tot la capitolul reparaţii la străzi au fost turnaţi 21.342,87 mp de plombe asfaltice pe străzile:
P-ța A. Șaguna, Baznei, Șoseaua Sibiului, Grădinarilor, T.Andronic, Unirii, 1 Decembrie, Mihai
Viteazul, Gării, Calafat, N. Grigorescu, Crișan, Câmpeni, A, Sever, Buzia, M. Negrea, Ighiș, Grăia
de Jos, Hula Veche, Ghe. Lazăr, Valea Adâncă, L. Blaga, St.L.Roth, Horea, A. Vlaicu, Brateiului,
Al. Vlahuţă, Nucului, Govora, Lupeni, N. Filipescu, Dealul Cucului, Vaslui, Mărășești, Pe Cetate,
Frasinului, G. Topârceanu, A. Iancu, Păcii, Teilor, Comandor D. Moraru, Stadionului.
Tot în anul 2011 s-au turnat 9.656,79 mp de macadam pe străzile: Teilor, Eforie, Sinaia, Feleac,
1 Decembrie nr. 27, Prahova, Șt.L. Roth nr. 16, Ighiș, Școlii, Bisericii, Păcii, Baia de Nisip, Hula
Nouă şi s-au refăcut trotuare cu pişcoturi pe o suprafaţă 9.385 mp pe străzile: M. Viteazul,
Cloşca, Șoseaua Sibiului, P-ța A. Șaguna, Brazilor.
Indicatoarele de circulaţie cu denumirea străzilor, achiziţiile de confecţii metalice, reparaţiile
confecţiilor metalice şi vopsitoriile confecţiilor metalice. De asemenea achiziţia a 96 de bănci şi a
43 de aparate de joacă şi piese de schimb pentru aparatele de joacă au făcut obiectul capitolului de
dotări stradale pentru care s-a cheltuit suma de 726.722,72 lei.
La începutul anului 2011 au fost elaborate şi aprobate cu H.C.L. nr.85/2011 ”Regulamentul
local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de urbanism şi
amenajarea teritoriului municipiului”, regulament în baza căruia s-au făcut publice toate
deciziile din domeniul urbanismului, decizii, la care publicul a fost invitat să-şi exprime opiniile.
În baza acestei noi proceduri au fost aprobate 4 documentaţii de urbanism. Tot pe parcursul

anului 2011 au fost eliberate următoarele acte: autorizaţii de construire în total 298, autorizaţii de
desfiinţate 25, certificate de urbanism 622, certificate de notare C.F. 115.
Începând cu 01.01.2011 Piaţa Agroalimentară a devenit societate comercială purtând numele de
S.C. Piaţa Prim Com S.A. La nivelul Pieţei Agroalimentare Mediaş, au fost făcute o serie de
investiţii pentru bună desfăşurare a activităţii şi pentru creşterea satisfacţiei cetăţenilor
municipiului Mediaş. Încă din luna ianuarie s-au efectuat repartiţiile meselor şi spaţiilor încercând
în limita posibilităţilor existente, cu respectarea legilor în vigoare, asigurarea unor spaţii unde
comercianţii să-şi desfăşoare activitatea într-un cadru adecvat, asigurând un climat de bună
colaborare în raportul comerciant-client şi comerciant-comerciant.
Pentru a oferi cele mai bune condiţii celor care îşi desfăşoară activitatea în Piaţa Agroalimentară
Mediaş s-a amenajat sectorul de cazare din cadrul dormitoarelor Pieţei, prin modernizarea
grupului sanitar precum şi a duşurilor. Iar pentru ca produsele să fie comercializate la cele mai
înalte standarde cele două hale au fost legate la un sistem de aer condiţionat pentru sezonul cald.
Una dintre cele mai importante investiţii în
anul 2011 este construirea unei Pieţe
Agroalimentare de cartier în zona Gura
Câmpului, această investiţie vine în
sprijinul locuitorilor din cartierul Gura
Câmpului şi reprezintă un prim pas în
proiectul de construire a altor puncte de
acest gen în celelalte cartiere ale Mediaşului.
Lucrările au şi demarat în luna Decembrie
2011 urmând a se finaliza în lună Martie
2012.

La iniţiativa conducerii Primăriei Mediaş începând cu
data de 09.08.2011 a fost inaugurat primul magazin
de comercializare a peştelui viu, peştelui
proaspăt din Dunăre, Deltă şi Marea Neagră,
dotat cu toată aparatura necesară (acvarii, sistem de
oxigenare, vitrine frigirifice, mese de prezentare,
rafturi de inox, cameră de frig, 2 maşini de făcut fulgi
de gheaţă şi autoutilitară frigorifică), investiţia
ridicându-se la suma de 150.000 lei.

Pentru evitarea fenomenului de “furt la cântar” din cadrul activităţilor comerciale au fost lăute o
serie de măsuri, astfel compartimentul de închirieri cântare din cadrul pieţei a fost dotat cu o bază
nouă de cântare cu sistem de operare electronic în număr de 50 de bucăţi, fapt ce determină
automat excluderea fenomenului mai sus menţionat, fenomen care a existat spre nemulţumirea
cetăţenilor municipiului Mediaş.

UN MEDIU CURAT
Un oraş mai sănătos

Spaţiile verzi au reprezentat o prioritate pentru municipalitate în anul 2011. Activităţile de
înfrumuseţare a oraşului au continuat şi în anul 2011 prin plantarea de către angajaţii Serviciului
Public de Ecologizare a unui număr de 16.000 de bulbi de lalele, 20.000 de flori anuale şi
16.000 de flori bienale. În acest an s-au amplasat 4000 muşcate curgătoare pe stâlpii situaţi
de-a lungul următoarelor străzi: M.Eminescu, Unirii, H.Oberth, C. Brâncoveanu, Carpaţi,
Stadionului, 1 Decembrie, Şos.
Sibiului,
A.Vlaicu,
M.Viteazu,
St.L.Roth etc. Pe parcursul anului sau achiziţionat 6000 de bucăţi grad
viu care a fost plantat în parcurile din
oraş sau oferit gratuit Asociaţilor de
Proprietari. De asemenea au fost
plantaţi şi 300 de arbuşti. În mod
tradiţional a continuat campania de
împădurire în cadrul căreia s-au
plantat 37.500 puieţi paltin şi gorun
cu sprijinul elevilor de la unităţile de
învăţământ din municipiu. Lucrări de
reamenajare şi întreţinerea spaţiilor
verzi au avut loc pe parcursul anului
în: P-ţa Regele Ferdinand, P-ţa
C.Coposu, P-ta Şaguna, Parcul Blajului, Parcul Baznei, Parcul M.Viteazu, Parcul Sub Alee, Parcul
St.O.Iosif, Biblioteca Municipală, precum şi în cartierele de locuinţe.
Pentru îmbunătăţirea performanţei şi furnizarea către populaţie a unor servicii de calitate,
Serviciul Public de Ecologizare a achiziţionat o autoutilitară cu nacelă şi braţ telescopic, o
remorcă cu prelată şi o autoutilitară.
În ceea ce priveşte Cimitirul municipal s-a continuat activitatea de modernizare, astfel: s-au
construit scări de acces între terasele cimitirului, placat cu dale de beton aleile dintre scări,
amenajat cca.40 locuri de parcare în incinta şi în exteriorul cimitirului, pietruit aleea principală de
acces. Totodată s-au extins aleile pietonale de acces la locurile de veci, montat borduri şi s-au
pregătit drumurile interioare pentru asfaltare în suprafaţa de 1200 mp. Lucrările de modernizare
vor continua şi în anul 2012.
Gestionarea câinilor comunitari. În lună martie a acestui an s-a încheiat un contract cu o firmă
pentru gestionarea câinilor comunitari. Începând cu luna aprilie şi până la sfârşitul anului s-au
capturat 632 câini comunitari şi s-au sterilizat 100 câini comunitari, suma cheltuită fiind de
175.000 lei.
Parcările au adus profit la bugetul local. Profitul încasat la bugetul local din serviciile de
parcare este de 360 169 lei. În municipiul Mediaş există un număr de 390 parcări cu excepţia
staţiilor de taximetrie. Un număr de 408 medieşeni au cumpărat abonamente de parcare,
preponderent fiind achiziţionate abonamentele lunare. Din întreţinerea periodică şi colectarea
sumelor băneşti de la parcomate, agenţi de vânzări şi abonamente s-a încasat suma de 155.720 lei
iar de la automatele de plată situate pe străzile J. Honterus, IG Duca şi M. Kogălniceanu s-a
ridicat suma de 306 449 lei. Cheltuielile aferente întreţinerii automatelor de plată s-au ridicat la
suma de 102 000 şi au constat în: folosirea tichetelor cu banda magnetică pentru terminalele de
intrare în valoare de aproximativ 80 000 lei, achiziţionarea cartelelor de acces în valoare de
aproximativ 12 000 lei şi cheltuieli pentru întreţinerea sistemului în valoare de 10 000 lei.

Bugetul local a finanţat dotarea operatorului de salubritate. Calitatea de operator regional şi
extinderea serviciilor furnizate populaţiei au ridicat noi provocări pentru operatorul public de
salubritate care pentru a satisface standardele de calitate a achiziţionat în cursul anului trecut
echipamente şi utilaje în valoare de 947.980.92 lei.
Cele mai importante achiziţii au fost:
autospecială compactoare, tractor
prevăzut cu lamă pentru deszăpezire
şi sărăriţă, automăturătoare stradale,
autocontainieră, containere de 1100 l.
şi 120 l. (Mediaş şi Dumbrăveni),
containere subterane pentru colectare
deşeuri, echipament pentru stropirea
şi întreţinerea căilor publice. Din
veniturile proprii operatorul a investit
suma de 57.115,15 pentru plata
diferitelor rate ale autoturismelor
şi utilajelor achiziţionate în sistem
leasing precum şi în programe
informatice şi sistemul de
supraveghere video amplasat la
sediul central.
Eficientizarea managementului deşeurilor şi extinderea activităţii. Anul 2011 a reprezentat
un an foarte bogat în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată de S.C. Eco - Sal S.A în domeniul
deşeurilor menajere şi implicarea cetăţenilor în acţiuni de responsabilitate socială. Astfel au fost
colectate aproximativ 20.000 de tone de deşeuri şi au fost valorificate peste 1200 de tone.
Deşeurile provenite din construcţii şi demolări au fost colectate într-un număr foarte mare,
1.117 tone provenind de la persoanele fizice şi 3.450 de la persoanele juridice.
În ceea ce priveşte salubrizarea domeniului public şi privat anul trecut a fost măturată manual
o suprafaţă de 14.244.964,8 mp şi mecanizat o suprafaţă de 5.429.135 mp. S-au mai curăţat
59.889 mp de rigole şi s-au întreţinut 10.957.944 mp de căi publice. Prin Hotărâre a Consiliului
Local s-a stabilit începândcu anul 2011 majorarea numărului străzilor incluse în programul de
deszăpezire, respectiv de la 77 la 157 străzi.
Proiecte de mediu. Colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje se desfăşoară în toată
regiunea de nord a jud. Sibiu, atât în zona urbană cât şi în zona rurală a unităţilor administrativteritoriale membre ale A.D.I. ECONORD Sibiu. Cele 210 puncte de colectare selectivă Sunt
amplasate, 130 în zona urbană şi 80 în zona rurală. Colectarea se realizează utilizând un număr de

620 de containere din care 6 sunt subterane. Pe parcursul întregului an au fost distribuiţi
populaţiei 90.000 saci pentru colectarea hârtiei, cartonului, plasticului şi metalului.
Prin proiectul „Parteneriat pentru un mediu curat, reducerea deşeurilor şi dezvoltare
durabilă în Regiunea 7 Centru” – finanţat prin Programul Norvegian de Cooperare
pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă s-au realizat două obiective importante:
gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în municipiul Mediaş şi gestionarea deşeurilor
periculoase din deşeuri menajere în municipiul Mediaş.
S.C. ECO-SAL S.A., în colaborare cu Primăria municipiului Mediaş şi Ministerul Administraţiei şi
Internelor a elaborat politica publică “Un mediu ambiental plăcut în municipiul Mediaş”,
care propune ca soluţie optimă pentru colectarea deşeurilor în municipiul Mediaş, amenajarea de
puncte subterane destinate colectării deşeurilor.
Inaugurarea Staţiei pentru
preluarea
şi
depozitarea
temporară
a
deşeurilor
periculoase
din
deşeuri
menajere şi a Staţiei de
prelucrare
a
deşeurilor
provenite din construcţii şi
demolări.
Evenimentul
a
reprezentat finalitatea proiectului
“Parteneriat pentru un mediu
curat, reducerea deşeurilor şi
dezvoltare durabilă în Regiunea 7
Centru”; a avut loc în luna mai, iar
invitaţi de onoare au fost Prefectul
jud.
Sibiu,
Vice-Preşedintele
Consiliului Judeţean Sibiu dar şi
consilierul ministrului Mediului.
Campania de colectare a DEEE-urilor.
Pe parcursul anului 2011 au avut loc
4 astfel de campanii, în lunile
februarie, mai, august, noiembrie,
conform calendarului ECO-SAL.

Transportul ecologic premiat la nivel judeţean. La capitolul SERVICII, Camera de Comerţ,
Industrie şi Agricultură a judeţului Sibiu a acordat locul II pentru anul 2010 societăţii de transport
public S.C. Meditur S.A. În anul 2011 S.C. Meditur S.A. a realizat venituri totale în suma de
7913661 lei şi a făcut cheltuieli totale în suma de 7618072 lei, rezultând un profit de 295589 lei.
Furnizarea de servicii de calitate şi
asigurarea unui mediu ambiental
plăcut şi confortabil pe durata
călătoriei
reprezintă
obiectivul
principal
al
managementului
societăţii. Anul trecut seria de
investiţii realizată cu fonduri de la
bugetul local al municipiului a
continuat, fiind achiziţionate: 1
microbuz Mercedes Sprinter, 6
autobuze
articulate
MAN,
2
autobuze interurbane cu 60 locuri
Volvo, 4 troleibuze articulate şi
sistemul de ticketing - etapa I. Tot
anul trecut s-a modificat reţeaua
electrică din sensul giratoriu situat la
intersecţia str. Carpaţi cu str. Acad. Ioan Moraru şi s-a realizat un studiu fezabilitate pentru
dezvoltarea reţelei electrice de pe strada Stadionului.
În realizarea programului investiţional din surse proprii se încadrează extinderea reabilitării
platformei betonate din incinta societăţii cu 984 mp, reabilitarea integrală a reţelei de distribuţie a
apei din incinta societăţii, realizarea unui sistem de supraveghere video şi alarmare în incinta
societăţii, reabilitarea interioară a 80 % din pavilionul administrativ, reabilitarea spaţiului din
incinta policlinicii din Gura Câmpului destinat dispecerizării.
Pe parcursul anului trecut au fost introduse staţii suplimentare, astfel că distanţa medie între
staţiile de transport este de 350 m. Având în vedere numărul foarte mare de cetăţeni care
folosesc mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa societatea a răspuns prompt
introducând la orele de vârf mijloace de transport de capacitate mai mare sau mijloace de
transport suplimentare.

Paşi spre o “Apă Bună”. Operatorul regional S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. Mediaş beneficiază
de asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro acordată
prin POS Mediu pentru perioada 2007–2013 în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea
sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”.
Proiectul se implementează prin derularea a 16 contracte, dintre care: 6 contracte de servicii, 7
contracte de lucrări pentru extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată la nivelul
localităţilor Mediaş, Agnita, Dumbrăveni şi 3 contracte de furnizare de echipamente.
Contractul de Reabilitare şi extindere a reţelei
de apă şi de canalizare în Municipiul Mediaş are
o valoare de 67.271.008 lei s-a semnat în data de
21.01.2010 şi a fost atribuit prin licitaţie publică
deschisă, consultantul de supervizare al lucrărilor
fiind C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L.
din Palombaro, Italia, iar constructorii care vor
executa lucrările sunt S.C. Dafora S.A. Mediaş şi
Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti. Termenul de
finalizare al lucrărilor este octombrie 2012, cu o
perioadă de notificare a defectelor de 12 luni. În
acest moment lucrările de execuţie sunt în plină
desfăşurare fiind înregistrat un progres de 35,9%.
Contractul de Lucrări la captarea
de suprafaţă şi staţia de tratare în
municipiul Mediaş în valoare de
42.528.956 lei a fost semnat în data
de 22.11.2010. Contractul prevede
reabilitarea sistemului de captare şi
modernizare a Staţiei de tratare. Se
va construi o nouă staţie de
pompare a apei brute (300l/s) cu
efect de economisire a energiei
electrice, se vor reabilita şi extinde
etapele de pretratare, coagulare,
floculare, decantare, se vor reabilita
filtrele şi procesul de spălare în
contracurent a acestora, se va
reabilita şi modifica întreg sistemul
de dezinfecţie. Consultantul de supervizare al lucrărilor a fost atribuit prin licitaţie publică
deschisă şi este C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, iar
constructorul care va executa lucrǎrile este reprezentat de Asocierea dintre S.C. Veolia Water
Solutions&Technologies Romania S.R.L., OTV France, Paris şi S.C. Aldona S.R.L, Copşa Mică.
Durata de desfăşurare a contractului este de 36 de luni, din care 24 de luni sunt alocate proiectării
şi execuţiei lucrărilor, iar 12 luni notificării eventualelor defecte. Contractul înregistrează un
progres de aproximativ 40%.

Contractul de Lucrări la staţia de epurare în municipiul Mediaş are o valoare de
59.840.339 lei fără TVA. În cadrul acestui contract, staţia va fi reabilitată şi extinsă prin
construcţia de noi unităţi de epurare şi laboratorul staţiei va fi astfel utilat încât să fie posibilă
efectuarea analizelor în cadrul staţiei şi în câmp pentru indicatorii prevăzuţi în standardele şi
normele în vigoare. Contractul a fost atribuit prin licitatţie publică deschisă, consultantul de
supervizare al lucrărilor fiind C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro,
Italia, iar constructorul care va executa lucrările este Hochtief Construction AG din Essen,
Germania. Termenul de finalizare al lucrărilor este noiembrie 2013, cu o perioadă de notificare a
defectelor de 12 luni. În cadrul acestui contract, staţia este reabilitată şi extinsă prin construcţia de
noi unităţi de epurare. Noua staţie este prevăzută cu 3 trepte de epurare, mecanică, biologică şi de
tratare a nămolului. Este cel mai avansat contract, înregistrând în prezent un progres de
peste 50%.

SPRIJIN ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ
PENTRU OAMENI

Sprijinirea persoanelor care se află în dificultate
şi răsplătirea performanţei sportive şi
educaţionale au reprezentat şi în anul 2011 piloni
importanţi pentru activitatea desfăşurată la nivelul
municipiului. Măsurile de protecţie socială pentru
persoanele de vârsta a III-a au fost implementate ca
şi în anii precedenţi. Astfel, la sfârşitul anului 2011
în evidenţele DAS Mediaş au fost 6293 de
pensionari care au beneficiat de abonamete
gratuite pentru transportul în comun (femei
după împlinirea vârstei de 60 de ani, bărbaţi după
împlinirea vârstei de 65 de ani).
În anul 2011 au fost adoptate o serie de măsuri pentru suportul şi sprijinul persoanelor vârstnice:


premierea (sub forma acordării unor drepturi băneşti într-un cadru festiv) persoanelor
vârstnice care au împlinit 80 de ani (272 de persoane premiate) şi premierea familiilor
care au aniversat 50 de ani de căsătorie (118 de familii premiate).



acodarea unui ajutor material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei/persoană cu
ocazia a 4 evenimente din an (8 Martie – 767 vârstnici, Paşti – 803 vârstnici, 1
Octombrie – Ziua internaţională a vârstnicului – 803 vârstnici, Crăciun – 801
vârstnici) categoriei de pensionari cu venitul de până la 500 lei/lună.

În perioada septembrie – decembrie 2011 D.A.S. Mediaş a distribuit ajutoare alimentare care
provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai
defavorizate din România şi anume persoane cu handicap grav şi accentuat, şomerii, beneficiarii
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, republicată şi actualizată, pensionarii cu
venituri sub 400 lei. Pe raza municipiului Mediaş a beneficiat de aceste ajutoare alimentare un
număr de 3.544 de persoane.
În luna ianuarie 2011 existau un număr de 72 familii sau persoane singure beneficiare de venitul
minim garantat. În decursul anului 2011 s-au primit 30 cereri iar în luna decembrie 2011 au
fost în plată 59 persoane singure sau familii. Prin intermediul Cantinei de Ajutor Social au
fost acordate un număr de 170 de porţii, în medie, lunar la 92 familii sau persoane singure.
De ajutoarele pentru încălzirea locuinţei au beneficiat 457 de persoane în cazul încălzirii cu
lemne şi 2069 persoane în cazul încălzirii cu gaze naturale.
Capacitatea Adăpostului de Noapte şi Reinserţie a Persoanelor este de 14 locuri, iar în cursul
anului 2011 au beneficiat de serviciile sociale primare şi specializate oferite de acest compartiment
un număr de 45 persoane dintre care 5 femei şi 40 bărbaţi .
Cu ocazia sărbătorii de Crăciun au fost distribuite un
număr de 6000 pachete cadou copiilor cu vârsta până la
14 ani din municipiul nostru. Aceste pachete au fost
donate de Asociaţia Kleiner Prinz din Germania şi
distribuite prin Asociaţia Micul Prinţ din România.
O altă sponsorizare importantă obţinută de la SC
Dressel&Höfner Internaţional SRL Mediaş în valoare
de 22.587,17 lei a fost folosită pentru reabilitarea şi dotarea
cu mobilier şi obiecte de inventar a Creşei nr 1.

Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Mediaş este o instituţie publică specializată, cu
personalitate juridică, în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, care acordă servicii de
îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale de pe
teritoriul municipiului Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou. Capacitatea UAMS a fost extinsă
cu 9 locuri ajungând în prezent la 44 de paturi. Astfel, pe parcursul anului 2011 în U.A.M.S.
Mediaş au beneficiat de servicii socio-medicale un număr de 80 de persoane.
În colaborare cu cetăţeni din municipiu şi sponsori vechi, în Unitatatea de Asistenţă MedicoSocială s-au primit ajutoare materiale, alimente, produse de curăţenie, cu ocazia sărbătorilor
religioase şi pe parcursul anului. Amintim Fundaţia PFLEGE AKTIV-BETREUUNG,
Germania, Clinica din Aschaffenburg, Germania, Asociaţia Prometeus 2000, SC” KONSTA
SPLENDID” SRL, Mediaş, Fundaţia Skasterlân din localitatea Joure, Biserica Adventistă,
Norbert Coch Austria, Fundaţia ANDREEA Mediaş, cetăţeni, persoane fizice, din municipiul
nostru şi nu în ultimul rând elevi şi cadre didactice din cadrul Liceului Teoretic „Axente Sever”
Mediaş, Colegiului Tehnic Mediensis, Şcoala Naţională de Gaz Mediaş.
Un eveniment important organizat de Direcţia de Asistenţă Socială în data de 4 noiembrie 2011,
pentru a patra oară în Mediaş a fost evenimentul tradiţional Balul Ţiganilor, prilej de integrare şi
socializare a acestei etnii, de promovare a culturii specifice mediului rural.
Sănătate înainte de toate
Biroul SMURD din cadrul D.A.S.
Mediaş
reprezintă
componenta
instituţională a administraţiei publice
locale Mediaş în cadrul serviciului
SMURD constituit în parteneriat cu
Autoritatea de Sănătate Publică prin
Spitalul Judeţean Sibiu (UPU), cu
Serviciul Judeţean de Ambulanţă, I.S.U.
Sibiu, prin Detaşamentul de pompieri
Mediaş. Acest serviciu funcţionează în
vederea apărării şi salvării de vieţi
omeneşti atunci când acestea sunt
expuse unui pericol iminent determinat
de diferiţi factori care apar în timpul
unor evenimente care se produc la nivelul sectorului de competenţă.
În cursul anului 2011 serviciul SMURD din cadrul Detaşamentului de pompieri Mediaş a
intervenit în 664 de cazuri acordând ajutor medical unui număr de 984 persoane. În ceea ce
priveşte cazuistica acţiunilor, 70,02% din totalul intervenţiilor o reprezintă asistenţa medicală de
urgenţă (689 cazuri), restul de 29,98% fiind reprezentată de asistenţa medicală la cazuri de natură
traumatică (295 cazuri): accidente rutiere, traumatisme produse prin agresiune, traumatisme
produse prin cădere de la acelaşi nivel, cădere de la înălţime, etc. Asistenţa medicală de urgenţă sa asigurat în cazul bolilor cardiace, lipotimiilor, insuficienţe respiratorii, stopului cardio-respirator
neresuscitabil, come diabetice şi etilice, cazuri de natură neurologică, etc.
Spitalul Municipal a primit de la bugetul Local o finanţare 600 mii lei pentru cheltuieli de
funcţionare şi 200 mii lei pentru investiţii axate în special pe achiziţionarea de aparatură medicală.
Pentru bună desfăşurare a activităţilor din cadrul spitalului s-au făcut investiţii importante prin
modernizarea unui din lift care deserveşte clădirea nouă a spitalului şi au început demersurile
pentru construcţia unui lift exterior la clădirea Interne.

În anul 2011 s-au demarat două proiecte importante: “Asigurarea continuităţii activităţii
institutiior din domeniul sanitar, a căror finanţare se asigură de la bugetul de stat precum şi din
veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii” şi proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTULUI
MEDICAL PRIN IMPLEMENTAREA UNEI SOLUŢII DE E-SANATATE”. Proiectul
“Asigurarea continuităţii activităţii institutiior din domeniul sanitar, a căror finanţare se asigură de
la bugetul de stat precum şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii”, a vizat achiziţionarea
de aparatura medicală, achiziţionarea unei ambulanţe, reparaţia capitală a reţelei de încălzire
centrală, anvelopare termică a Spitalului Municipal Mediaş – în valoare de 2.897.798 lei. Al II-lea
proiect va duce la informatizarea totală a Spitalului Municipal Mediaş.
Măsurile adoptate la nivelul Spitalului Municipiului Mediaş, pentru protejarea mediului şi
eficientizarea consumului de energie au fost următoarele: implementarea unui sistem Esco în
cadrul Spitalului Municipal Mediaş pentru reducerea cheltuielilor cu energia electrică şi termică şi
proiectul de eficientizare a consumului de energie electrică prin reducerea pierderilor cauzate de
funcţionarea corpurilor de iluminat pe timpul zilei şi pe timpul nopţii.
Cu fonduri din sponsorizări (Romgaz şi Transgaz)
s-a definitivat proiectul de compartimentare a
saloanelor prin efectuarea de grupuri sanitare
proprii şi s-a reabilitat instalaţia de producere a apei
calde şi a agentului termic. În derulare este
renovarea clădirii în care funcţionează morgă
spitalului - secţia de medicină legală şi laboratorul de
anatomie patologică.

Învăţământul a reprezentat şi în anul 2011 un capitol important pentru municipalitatea
medieşeană. Activitatea pentru anul 2011 a vizat ca în fiecare an acordarea de asistenţă,
coordonarea, avizarea, verificarea, în
condiţiile legii, a activităţii unităţilor
de învăţământ care funcţionează în
imobile parte din domeniul public al
municipiului Mediaş. În cele 22 de
unităţi
de
învăţământ
cu
personalitate juridică din municipiul
Mediaş, în anul şcolar 2010/2011 au
fost înscrişi un număr de 9.200 elevi,
astfel:5 licee – 3.399 elevi; 10 şcoli
cu clasele I-VIII – 4.050 elevi 7
grădiniţe – 1.751 preşcolari
Bugetul alocat pentru anul 2011 a
fost de 24.786,12, bani folosiţi în
principal în activităţi de reabilitare şi
modernizare.

Astfel au fost reabilitate:











Instalaţia încălzire centrală sală sport Şcoala cu clasele I-VIII nr.4;
Instalaţia electrică Corp A Liceul Teoretic Axente Sever;
Instalaţia de alimentare cu gaze Şcoala Naţională de Gaz;
Instalaţia electrică Laborator C006 Şcoala Naţională de Gaz;
Instalaţia electrică Grădiniţa nr. 15;
Instalaţia interioară de utilizare apă rece şi apă caldă Grădiniţa nr. 15
Instalaţia de canalizare pluvială Grădiniţa nr. 15;
Incintă şi utilităţi şcoală Şcoala cu clasele I-VIII I. Bathory;
Hidroizolaţie interioară şi exterioară Grădiniţa 12 şi 1;
Grupurile sanitare Grădiniţa Dumbrava Minunată;

Modernizarea grădiniţelor şi dotarea unor şcoli şi licee cu mobilier şi echipamente necesare bunei
desfăşurări a activităţilor şcolare a constituit o prioritate pentru anul 2011. Astfel au fost
modernizate:










Anvelopă clădire Grădiniţa nr. 15;
Anvelopă clădire Grădiniţa nr. 14;
Anvelopă Corp A Liceul Teoretic Axente Sever;
Dotări independente - Mobilier laborator Şcoala cu clasele I-VIII I. Bathory;
Înlocuit pardoseli săli clasă Şcoala cu clasele I-VIII nr.8;
Achiziţionare sobă de gătit Grădiniţa Bucuria Copiilor;
Achiziţionare sobă de gătit şi hotă de bucătărie Grădiniţa Dumbrava Minunată;
Achiziţionare hotă de bucătărie Grădiniţa Piticot;
Zugrăveli exteriore Grădiniţa Piticot;

CULTURĂ, SPORT, TURISM ŞI TINERET

Direcţia municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret s-a concentrat şi în anul 2011
pe realizarea de proiecte dedicate promovãrii creativitãţii, excelenţei şi inovãrii în formă de
exprimare culturalã, creând punţi între culturã şi educaţie, între culturã şi tineret şi încurajând
dezvoltarea actului cultural în întreaga zonă.
Performanţa sportivă a fost recompensată şi în anul 2011 când 76 de copii care au înregistrat
rezultate deosebite la olimpiadele judeţene, naţionale şi internaţionale au fost recompensaţi cu
sume cuprinse între 300-600 de lei.
Anul trecut au avut loc peste 200 de evenimente cultural-sportive. Evenimentele cu cel mai mare
impact desfăşurate în anul 2011 au fost următoarele: Festivalul Internaţional de Film al

Europei Centrale (MECEF) Mediaş, Mediaş Cetate medievală, ediţia a VI-a, Festivalul
Naţional de Folclor “Pe Târnave-n Sus şi-n Jos” ediţia a V-a, Let’s Do It, România!,
„Maratonul Internaţional Transilvania” ediţia a X-a, „Maratonul Medieval” ediţia a VIIa, „Ziua Recoltei” ediţia a VIII-a, “Turneul Naţional Stradivarius” şi “Cupa de toamnă”.
Din punct de vedere muzeistic şi expoziţional, anul 2011 s-a
dovedit a fi unul bogat în implementarea de acţiuni pentru toţi
iubitorii de arte. Dintre acţiunile desfăşurate, menţionăm
expoziţiile: Mărturii materiale ale organizării sociale a saşilor în
Transilvania, expoziţie itinerată la Muzeul Ţăranului Român din
Bucureşti, Colecţia Sava Henţia”, expoziţie retrospectivă de
pictură, Formaţiuni carstice din Munţii Apuseni, expoziţie de
fotografie realizată de speologul Cosmin Berghean, Între viaţă şi
moarte, expoziţie de arme realizată în colaborare cu Muzeul Banatului din Timişoara, Mexic –
tradiţii şi obiceiuri, “Expoziţie realizată în colaborare cu Muzeul Naţional al Ţăranului Român”,
Simfonia frunzei, lucrări realizate de Mirela Comşa, expoziţie de pictură organizată cu lucrări
aparţinând artistului plastic Ioan Şarlea, mărţişor înflorat, piese hand made realizate de Corina
Ştefănescu, participarea cu un număr de 11 piese de ceramică la expoziţia “Ceramica din
Transilvania sec. 17 – 19”, organizată la Muzeul de Etnografie din Tg. Mureş, “Din istoria poliţiei
române”,. expoziţie organizată în colaborare cu Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor din
România.
De asemenea, au avut loc şi lansări de carte ale domnului profesor dr. Vasile Mărculeţ şi anume,
Districtul protopopesc greco catolic Mediaş, în colecţia Biblioteca Musei Mediensis şi, Mediaş.
Istorie. Demografie. Personalităţi, proiecţii: „Ziua păsărilor”, „Ziua Internaţională a
monumentelor istorice” – 18 aprilie – masă rotundă, Mediaşul şi patrimoniul industrial, şi „Ziua
Internaţională a muzeelor” – 18 mai.
La Biblioteca Municipală au avut loc manifestări culturale:
omagiale, tematice, de informare, premierea Concursului
judeţean de creaţie literară „Ramuri” – Ediţia a V-a a revistei
„Flori pe ramuri”. S-au realizat expoziţii de carte tematică prin care au
fost promovaţi scriitorii medieşeni, scriitorii români şi universali,
omagiaţi lunar prin acţiunile din cadrul Proiectului Înapoi la
literatură în colaborare cu Liceul Teoretic Axente Sever Mediaş.
Au avut loc şi lansări de carte: Valentin Talpalaru, Laurenţiu
Oprea, Cornel Fugaciu, Ioan Mihai Ionescu, George L. Nimigeanu, Maria Cozmescu, cercuri de
lectură, dimineţi de poveste, prezentări de carte, concursuri, prezentări în Power- Point cu conţinut biografic şi
bibliografic ale scriitorilor, acţiuni pe teme de educaţie civică, expoziţii etc.

O parte din acestea s-au regăsit în activităţile culturale majore ale bibliotecii, desfăşurate pe
parcursului anului 2011 cum sunt: „Săptămâna Tineretului Medieşean”,” Festivalul cititorului ediţia a Va”,” Înapoi la literatură”, “Spiriduşii lui Moş Crăciun”, „Noaptea bibliotecilor”.
În decursul anului 2011, s-au derulat un număr de 53 acţiuni
culturale la care personalul Sălii Traube a luat parte în diverse
ipostaze, organizator sau colaborator. Principalele evenimente
din anul 2012 au fost: Campania” Împreună pentru
renaşterea folclorului din zona Târnavelor” ediţia a III-a,
Festivalul Naţional de Folclor “Pe Târnave-n Sus şi-n Jos”
ediţia a V-a, „Ziua Recoltei” ediţia a VIII-a şi Festivalul
“Cântec, Joc şi Tradiţii Locale” ediţia a III–a şi “Pianul
Călător”.
Pe lângă aceste manifestări, Sala Traube a mai găzduit manifestări de valoare cum ar fi Central
European Film Festival "7+1" (A treia Europă), ediţia a I-a, desfăşurat în perioada 5-11
septembrie 2011, Turneul Naţional Stradivarius în care violonistul Alexandru Tomescu a adus
la Sala Traube cele 24 de Capricii ale lui Paganini, într-un spectacol în care sunetele s-au îmbinat
cu proiecţii video spectaculoase, spectacole de dansuri şi teatru cu ocazia “Zilelor Culturii
Maghiare”, teatru pentru copii (Pinocchio, Vrăjitorul din oz, Muzicanţii din Bremen), piese
puse în scenă de Teatrul Ariel din Târgu Mureş, spectacole de balet şi tradiţionala “Întâlnire
a saşilor” manifestare care are menirea să contribuie la menţinerea identităţii germanilor din
România.
În Sala Sporturilor au avut loc o serie de evenimente şi
competiţii sportive importante: Campionatului naţional de
baschet masculin – Divizia A, Campionatului naţional de
handbal feminin – Divizia A, Campionatul naţional de
handbal feminin – junioare I, la care participă şi echipa C.S.S
Mediaş, a V- a ediţie a concursului Cupa “Mirajul Dansului”
cu participarea a peste 300 de perechi din toată ţara, campionat
naţional de handbal feminin junioare II, la care a participat şi
echipa C.S.S. Mediaş, cupa IPPON - karate WKC, la care au participat peste 330 de sportivi din
toată ţara, cea de-a VI-a ediţie a concursului de dans sportiv” Cupa Mediaş”, organizată de CDS
Magic of the Dance Mediaş.
Pe lângă găzduirea acestor evenimente au mai fost organizate şi o serie de manifestări sportive
importante: “Cupa de toamnă”, „Maratonul Internaţional Transilvania”, „Maratonul
Medieval”, evenimetele enumerate au reuşit să implice un număr impresionant de sportivi atât
din ţară cât şi din străinătate.
Pentru promovarea monumentelor medievale din Mediaş, în anul
2011 Centrul de Informare şi Promovare Turistică Mediaş a
participat la: Târgurile de turism Internaţionale din VarşoviaPolonia, Viena - Austria, Munchen- Germania, Târgul de Tradiţii
Etno Rustică, 26-29 mai, Bucureşti, Muzeul de Istorie, Târgul de
Turism Winter Holiday Market, 28 septembrie - 2 octombrie,
Palatul Parlamentului Bucureşti şi Târgul de Turism Medieval,
28- 30 octombrie, Bistriţa. Toate aceste evenimente au jucat un
rol important în promovarea Municipiului Mediaş atât la nivel
naţional, local cât şi la nivel internaţional. Gadul de vizibilitate a Mediaşului ca destinaţie turistică
a crescut considerabil în urma acestor evenimente.

COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

Municipiul Mediaş a primit în anul care s-a încheiat mai multe vizite ale delegaţiilor
străine şi de asemenea conducerea primăriei a efectuat mai multe vizite oficiale.
În perioada 2-6 februarie 2011, la invitaţia Primăriei din Joure, Olanda, oraş cu care municipiul
Mediaş este înfrăţit din anul 1994, domnul primar Teodor Neamţu a onorat invitaţia cu ocazia
numirii în funcţie a noului primar Mary Looman. Din delegaţia la acest eveniment au făcut parte:
primarul municipiului Mediaş, Teodor Neamţu şi Diana Cozma, inspector R.U. DAS Mediaş.
Scopul participării la acest eveniment a fost menţinerea relaţiilor apropiate de colaborare între
cele două oraşe.
„Innovation Norway “a lansat invitaţia către Primăria Mediaş de a
participa la o dezbatere pe tema: „Managementul deşeurilor “.
Această invitaţia a fost onorată de primarul municipiului Mediaş
împreună cu Diana Cozma, inspector R.U. DAS Mediaş.
Dezbaterea a avut loc în perioada 20-23 martie 2011.
În data de 18 august 2011, un grup de pensionari din oraşul
înfrăţit Şopron, Ungaria au vizitat municipiul Mediaş şi s-au
întâlnit cu oficialii Primăriei Mediaş.
Primarul municipiului Mediaş, Teodor Neamţu împreună cu Vladimir Şargu, director Eco-Nord
au participat la o întâlnire pe proiectul OP-ACTP pe tema „Migraţia forţei de muncă “în
Dabrowa-Gornicza, Polonia în perioada 13-16 septembrie 2011. În cadrul acestei întâlniri, s-au
pus bazele înfrăţirii între muncipiul Mediaş şi municipiul Dabrowa- Gornicza din Polonia.
Parteneriatul dintre municipalităţile Mediaş şi DabrowaGornicza, oraş din Polonia, început în cadrul proiectului OPACT, merge cu un pas mai departe şi s-a concretizat anul acesta
prin parafarea unei relaţii de înfrăţire între cele două oraşe. O
delegaţie a municipalităţii din Dabrowa-Gornicza compusă din
primarul Zbiginiew Podraza şi viceprimarul Henryk Zagula s-a
aflat în perioada 4-7 decembrie la Mediaş şi a fost primită de
primarul Teodor Neamţu. Cu acest prilej, s-au pus bazele relaţiei
de înfrăţire dintre cele două municipalităţi, eveniment care este programat pentru prima parte a
anului.
Edilii oraşului polonez Dabrowa Gornicza au vizitat Centrul
pentru Colectarea, Prelucrarea şi Valorificarea Deşeurilor, însoţiţi
de primarul Teodor Neamţu. O delegaţie din Orăştie, formată
din edilul oraşului împreună cu reprezentanţi ai Consiliului Jud.
Hunedoara şi primari ai localităţilor din acelaşi judeţ a fost
prezentă în Noiembrie 2011 la Mediaş pentru a lua exemplul
societăţii ECO-SAL şi a ADI ECONORD Sibiu.
Partenerii din Olanda - reprezentanţii firmei GAD - au avut
plăcerea să revină la sediul societăţii ECO-SAL pentru a se
informa în legătură cu modul de ascensiune a operatorului după
finalizarea proiectelor LOGO EAST; aceştia au fost însoţiţi de
reprezentanţi ai guvernului Macedonian, cărora ECO-SAL le-a
oferit suportul necesar în derularea un proiect asemănător.

DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ ŞI
VOLUNTARIAT

Dialogul permanent cu cetăţenii reprezintă cel mai
important aspect pentru conducerea primăriei în
cazul elaborarării politicilor publice, construirii
bugetului şi prioritizării investiţiilor Astfel, în
perioada 20 octombrie – 10 noiembrie 2011,
primarul municipiului Mediaş s-a întâlnit cu
aproximativ 1200 de medieşeni, în cadrul a 10
întâlniri organizate în toate cartierele oraşului.
Scopul acestor întâlniri a fost de a afla direct de la
cetăţeni care este impactul proiectelor pe care le
desfăşoară administraţia publică locală şi totodată
discutarea investiţiilor care sunt în derulare.
În anul 2011, primarul Teodor Neamţu a primit în audienţă 250 persoane, viceprimarul Floarea
Taropa 50 de persoane, iar secretarul Maria Minea 15 persoane. Probleme abordate de către
cetăţeni în cadrul audienţelor au vizat aspecte precum acordarea unei locuinţe sociale sau unei
locuinţe tip ANL, solicitarea unui loc de muncă, modernizarea infrastructurii rutiere, scutiri de
taxe şi impozite, construcţie garaj pe domeniul public, obţinerea autorizaţiilor de construcţie.
Proiectele de responsabilizare socială şi voluntariat au reprezentat o prioritate pentru
Municipiul Mediaş, în anul 2011. Astfel au fost organizate o serie de proiecte şi campanii cu
scopul de a implica un numar cât mai mare de cetăţeni.
În vederea eradicării fenomenului cerşetoriei, în cursul anului 2011 au fost continuate acţiunile
comune cu reprezentanţii Poliţiei Municipiului Mediaş, în cadrul Campaniei „STOP
CERŞETORIA”, proiect iniţiat de Primăria Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială în anul
2010 .
Municipiul Mediaş a participat şi în proiectul naţional “Let’s do
it Romania!” (24 septembrie) în cadrul căruia S.C. ECO-SAL
S.A. a fost partenerul proiectului, ajutând la stabilirea traseelor
de colectare a grămezilor adunate de voluntari şi de asemenea la
ridicarea sacilor cu deşeuri. Prin intermediul Transgaz s-a iniţiat
un proiectul Olimpiada Verde (4-9 iunie) în care S.C. ECOSAL S.A şi Direcţia de Cultură din cadrul Primăriei Mediaş au
fost parteneri, în acest proiect au fost implicate 7 instituţii de
învăţământ din Mediaş.
Campania de colectare a ambalajelor Tetra Pak din şcoli,
campania s-a desfăşurat pentru al 3-lea an consecutiv, la finalul
acesteia fiind premiaţi toţi elevii din clasele I-IV.
O altă campanie cu un impact crescut este Campania
Hrăneşte un Zâmbet organizată cu ajutorul Consiliului
Local Al Tinerilor – o campanie umanitară de întrajutorare care
s-a desfăşurat cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi Crăciun aflată la a
IV- a ediţie. Scopul acestui proiect a fost sprijinirea copiilor cu rezultate bune la învăţătură care
provin din familii cu oportunităţi reduse. Peste 1000 de copii au fost sprijiniţi prin această
campanie.

Prin intermediul societăţii Apa Târnavei Mari s-au organizat o serie de evenimente publice:
 campanie organizată cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, în 22
martie a.c., în scopul educării unui public ţintă foarte
important şi receptiv, elevii, care sunt buni amasadori de
mesaje pozitive şi către familia lor;
 celebrarea dreptului la apă potabilă în cadrul SEDL Săptămânii Europene a Democraţiei Locale - 13
octombrie 2011;
 Ziua Internaţională a Mării Negre: campania a debutat în 31.10.2011 şi s-a încheiat în
23.11.2011,
fiind realizate campanii de promovare în toate şcolile primare, gimnaziale şi liceele din regiunea de
Proiect.
Centrul de voluntariat Mediaş, a fost lansat în data de 15
aprilie 2011, ca o nouă instituţie la nivel local care se
adresează organizaţiilor neguvernamentale, instituţiilor de
învăţământ şi instituţiilor publice care lucrează cu voluntari
în special în domeniul cultural. Scopul centrului de
voluntariat Mediaş este acela de a oferi societăţii locale un
punct de întâlnire între necesităţile sociale şi posibilitatea
rezolvării lor prin intermediul resursei umane - voluntarii.
Primul eveniment în care a fost implicat direct şi Centrul de voluntariat Mediaş a fost Săptămâna
Naţională a Voluntariatului care a avut loc în perioada 9 - 15 mai 2011, sub sloganul “Anul
acesta se poartă voluntariatul. Fii la modă, voluntariatul îţi vine bine!”. Centrul de Voluntariat
Mediaş a susţinut şi proiectul Let’s Do It, România!, curăţenie în toată ţara, într-o singură zi!,
Acţiunea, Zebra, totul pentru siguranţa pietonilor” iar cu ocazia Zilei internaţionale a
voluntarilor a avut loc un Concurs –proiecte de voluntariat pe plan local pentru anul 2012, “Fii şi
tu voluntar pentru o zi, implică timp şi creativitate”.
În baza HCL 96/2009 a fost constituit Consiliul Local al Tinerilor din municipiul Mediaş
(CLT), o structură de reprezentare a tinerilor din localitate. Consiliul Local al Tinerilor din
Mediaş este format din 22 de consilieri şi 8 voluntari, reprezentanţi ai liceelor. În luna mai a
anului 2011 s-au organizat alegeri, în cadrul cărora au fost aleşi reprezentanţii tineretului
medieşean pentru mandatul 2011-2013.
Majoritatea proiectelor desfăşurate prin intermediul Consiliului Local al Tinerilor au avut un
impact crescut asupra tinerilor şi cetăţenilor din municipiul Mediaş. Cele mai importante proiecte
desfăşurate în anul 2011 sunt următoarele: “Dragobete “un eveniment prin care li s-a oferit
şansa tinerilor îndrăgostiţi din municipiul Mediaş de a se căsători pentru o zi, “Balul Liceelor” eveniment dedicat elevilor de liceu din Mediaş. Tema balului a fost "Cine este idolul tău?" (Who is
your idol?), iar concurenţii au avut misiunea de a convinge publicul că idolul ales de fiecare dintre
ei merită să câştige.
În proiectul Week-end de camping tinerii consilieri le-au oferit
medieşenilor 2 zile de dans, karaoke, competiţii sportive, foc de
tabără şi camping la Barajul de la Ighişu Nou. Membrii CLT s-au
alăturat proiectului “Let’s do it România” şi împreună cu
ceilalţi voluntari au ecologizat zona de nord a judeţului Sibiu.

Consiliul Local al Tinerilor s-a ocupat de recrutarea voluntarilor din toate liceele medieşene.
Concursul organizat cu ocazia „Zilei Biodiversităţii” este un alt proiect în care Consiliul
Local al Tinerilor a organizat un concurs de fotografie şi grafică digitală adresat tuturor tinerilor
din muncipiul Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou.
În cadrul proiectului After-Party Halloween – tinerii consilieri locali au organizat o petrecere de
Halloween, care să-a adresat tinerilor din liceele medieşene, fondurile strânse în urma acestui
proiect au fost dontate unui caz umanitar. Săptămâna Tineretului Medieşean, Biblioteca Vie,
Vocea Tinerilor, sunt alte trei proiecte prin care tinerii din Mediaş au fost implicaţi în activităţi
sportive, artistice şi culturale.
PROIECTE INTERNAŢIONALE
Proiectul “CREATIVE REGIONS” (regiuni
creative), cunoscut sub acronimul CREA.RE, face
parte din pachetul aplicanţilor INTERREG IV C şi
are drept prioritate creşterea nivelului de inovaţie şi
cunoaştere economică, dezvoltarea ideii de industrie
creativă, colaborarea între artă şi industrie şi
respectiv meşteşug-industrie. Creşterea economică şi
crearea unor locuri de muncă se bazează pe faptul că
dezvoltarea economică europeană este direct legată
de abilitatea de a crea şi promova sectoarele
economice bazate pe elementul de creaţie, inovaţie,
cercetare.
În anul 2011 în cadrul proiectului CREA.RE au fost
organizate două ateliere, unul la Cordoba şi unul la
Poznan. Ateliere care au oferit pentru Mediaş
exemple
de
bune
practici
în
dezvoltarea/implementarea activităţilor de turism –
Cordoba- oraş care candidează pentru titlu de
capitatlă culturală europeană 2016; şi exemple de bune practici în domeniul încurajării activităţilor
de revitalizare urbană şi impulsionarea sectorului de design industrial-Poznan. Tot proiectul
CREA.RE a oferit municipiului Mediaş posibilitatea de a participa la dezbaterea politică
Paneuropeană care a fost organizată în data de 02.12.2011 la Linz ocazie cu care, printre altele,
reprezentanţi ai U.E. au susţinut prezentări metodologice privitoare la accesările de fonduri în
perioada 2014 - 2020.
În cursul anului 2011, artistul local Mihai Zgondoiu a obţinut în urma unui concurs o bursă
pentru o lună de zile în Austria. Scopul bursei a fost acela dezvoltarea capacitatăţii creativartistice şi reprezentarea municipiului Mediaş pe plan internaţional. Afişul realizat de artist a fost
prezentat în 5 expoziţii internaţionale.
Proiectul OP-ACT Modalităţi de acţiune privind îmbunătăţirea poziţiei strategice a
oraşelor mici şi mijlocii, are drept obiectiv principal definirea de programe de lucru şi strategii
pentru o reţea de colaborare specifică oraşelor de dimensiuni medii, care în urma aplicării acestor
strategii pot creşte nivelul calitativ al situaţiei economice locale.

2011 pentru Mediaş din punct de vedere al
proiectului OP-ACT a însemnat particparea d-lui
Teodor Neamţu atât în calitatea sa de primar cât şi
în calitate de preşente al Grupului Local de Acţiune
la suita de conferinţe organizate în oraşul Nottoden
în Norvegia, în decursul lunii februarie, subiectul
principal fiind analiza demografică prin prisma
schimbărilor survenite în ultimii trei ani cât şi, pe de
altă parte, identificarea primelor puncte avute în
comun cu oraşul Dabrowa-Gornicza din Polonia.
În urma concluziilor, dar şi a contactelor stabilite în
cadrul evenimemntului mai sus menţionat,
conducerea Primăriei Mediaş a fost invitată să participe în septembrie 2011 la o conferinţă
organizată cu scopul analizării fenomenului de migrare a forţei de muncă. Informaţiile prezentate
cu această ocazie cât şi cele obţinute în urma vizitării diferitelor obiective de interes general
administrativ, din Dabrowa-Gorbnicza, au determinat cele două municipalităţi să încheie un
preacord de colaborare bilaterală.
2011, pentru ADI ECONORD SIBIU, a însemnat pe de o parte continuarea creşterii serviciului
administrativ oferit către membrii asociaţiei de către structura tehnică a asociaţiei cât şi
recunoaşterea la nivel regional şi naţional a succeselor ADI ECONORD SIBIU din ultimii trei
ani, recunoaştere care s-a materializat după cum urmează:
- La nivel regional, două comune noi s-au alăturat membrilor asociaţiei. Este vorba de comună
Moşna care începând cu data de 01.04.2011 a devenit membru al asociaţiei şi de comună
Mihăileni care a aderat în septembrie 2011.
- La nivel naţional, recunoaşterea activităţii de succes a ADI ECONORD a venit chiar din partea
Ministerului Administraţiei şi Internelor care ne-au invitat la o colaborare pe termen lung în
vederea implementării la nivel naţional a ceea ce înseamnă un model de Asociaţie de Dezvoltare
Intercomunitară. Chiar mai concret a însemnat cooptarea ADI ECONORD în echipa de
redactare a manualului privind cooperarea intercomunitară în România.
Anul 2011 a reprezentat anul în care un proiect la care primarul şi Primăria Municipiului Mediaş
au lucrat mai bine de doi ani de zile a prins viaţă. Este vorba de înfiinţarea unei structuri
administrative care să coordoneze valorificarea potenţialului turistic regional. Aceasta a luat
numele de ADI Regiunea Târnavelor şi începând cu 30 iunie 2011 a fost înscrisă în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Mediaş, asociaţia fiind compusă dintr-un număr
de 24 de UATL municipii, oraşe, comune din trei judeţe: Sibiu, Alba, Mureş. Înregistrarea a fost
urmată în luna august de Adunarea generală a membrilor asociaţiei ocazie în care a fost
completată structura de conducere a Asociaţiei, structură în cadrul căreia dl. primar Teodor
Neamţu a fost ales preşedinte, urmând ca în primul semestru al acestui an (2012) să fie înfiinţat
operatorul de turism aferent.

SIGURANŢA ŞI PROTECŢIA
CETĂŢENILOR

Activitatea desfăşurată de Poliţia Locală în anul 2011 s-a axat cu precădere pe asigurarea unui
climat de ordine şi linişte publică în zonele şi locurile stabilite prin planul ordine şi siguranţă
publică. Un aspect important al muncii depuse de Poliţia Locală a fost prevenirea şi combaterea
faptelor de încălcare a normelor legale privitoare la curăţenia localităţii şi comerţul stradal.
Pe tot parcursul anului 2011 Poliţia Locală a fost prezentă la majoritatea evenimentelor organizate
în Municipiul Mediaş. În anul 2011, poliţiştii locali au aplicat un număr de 1502 sancţiuni
contravenţionale, din care 678 procese verbale de contravenţie prin care s-au aplicat amenzi în
valoare totală de 234.040 lei, iar prin 824 procese verbale s-au aplicat sancţiuni cu avertisment
scris. În această perioadă au fost adresate de către cetăţeni, verificate şi soluţionate aproximativ
3200 sesizări verbale, telefonice şi scrise. Tot anul trecut au fost legitimate un număr de 6766
persoane, au fost avertizate verbal un număr de 2751 persoane şi au fost aplanate un număr de
172 stări conflictuale.
Având în vedere numărul redus de poliţişti locali, lipsa acestora a fost suplinită prin amplasarea
unor camere de supraveghere în piaţa Corneliu Coposu şi Piaţa G. Enescu, valoarea fiind de
aproximativ 15.000 lei. În anul 2012 vom continua activitatea de amplasare a camerelor de
supraveghere în zonele cu potenţial ridicat de infracţionalitate.
Poliţia Locală a încheiat un protocol între Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi Direcţia Poliţia
Locală privind accesul la baza de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor. Pe parcursul
anului 2011 a existat o colaborare foarte bună cu Poliţia Română, ISI şi Inspectoratul de
Jandarmi.
În anul 2011 a continuat modernizarea sistemului de alarmare, fiind achiziţionată o sirenă
electronică de 600 W prin care se poată transmite mesaje vocale şi care se interconectează cu
noua centrala de alarmare de tip electronic şi s-a montat pe şcoala nr 4 sediul II, clădirea de pe
strada Dealul Furcilor. De asemenea au realizat 2 baraje/poldere pe Pârâul Târgului, pentru
reducerea riscului de inundare în zona străzilor Târgului, Gh. Lazăr, Dealul Furcilor.
Sectorul Hidrotehnic Ighiş a reparat zidul de
susţinere a malului pârâului Moşna în zona străzilor
Izvorului şi Mureşului, în vederea prevenirii
alunecărilor
de
teren ce puteau
afecta cele două
străzi şi/sau reduce
secţiunea
de
scurgere a pârului
Moşna.
Departamentul de
Protecţie Civilă a
realizat activităţi de informare şi pregătire a elevilor din municipiul Mediaş, prin desfăşurarea
exerciţiilor de evacuare în caz de Situaţii de Urgenţă cu sprijinul Pompierilor militari şi a
Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu.
În 22 martie, protecţia civilă municipală a organizat cu toate şcolile şi liceele din municipiu
împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă un exerciţiu de evacuare în caz de cutremur.
La exerciţiul care s-a desfăşurat la aceeaşi oră prin porninrea sirenelor de alarmare au participat
7164 de elevi.

