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Nr. 14.166 din 17.09.2021  

 

 

 

A N U N Ț 

 

În conformitate cu art. 135 alin.(4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările si completarile ulterioare, vă aducem la cunoștință lucrările ședinței ordinare 

ale Consiliului Local Sâncraiu de Mureș. 

Ședința va avea loc în data 23.09.2021 și se va desfasura la Sala de Căsătorii din incinta 

Primăriei Sâncraiu de Mureș din localitatea  Sâncraiu de Mureș, strada Principală, nr. 197/A, 

județ Mureș, începand cu ora 14:00, cu următoarea  

     

 

ORDINE DE ZI : 

 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea majorării taxei speciale de salubritate la 6,00 

lei/persoană/lună începând cu data de 01.11.2021, cu consecința modificării și completării 

HCL nr. 6/28.01.2021 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021 în 

comuna Sâncraiu de Mureș, județ Mureș 

- initiator: Primar Budian Petru Ionut;  

Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  

-Comisia de specialitate pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 

tineret, sport  și protecție copii; 

- Comisia de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, 

turism, 

- Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiară juridică şi disciplină, muncă şi 

protectie socială. 

 

2. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a lemnului de foc precum și a lemnului rotund 

și despicat de lucru provenit  din exploatarea volumului  de masa lemnoasă  de 359 mc, care 

se va  exploata  în anul 2021 din fondul forestier aflat în  proprietatea  comunei Sâncraiu de 

Mureș, conform actelor de punere în valoare nr. 2100163000210/12.02.2021 și nr. 

2100163000200/12.02.2021 emise de Ocolul SilvicTârgu Mureș. 

- initiator: Primar Budian Petru Ionut;  

Materiale: referat  de aprobare, Raport de specialitate, Anexe; 

Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  

-Comisia de specialitate pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 

tineret, sport  și protecție copii ; 

- Comisia de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, 

turism, 

-Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiară juridică şi disciplină, muncă şi 

protectie socială. 

 



3. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților din partea Consiliului Local Sâncraiu 

de Mures ca membrii in Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale  Sâncraiu de Mures, 

județ Mureș, pentru anul școlar 2021-2022. 

- initiator: Primar Budian Petru Ionut;  

Materiale: referat  de aprobare, Raport de specialitate, Anexe; 

Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  

-Comisia de specialitate pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 

tineret, sport  și protecție copii ; 

- Comisia de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, 

turism, 

-Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiară juridică şi disciplină, muncă şi 

protectie socială. 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

Reabilitare Clădire administrativă Sediul Primăriei Comunei Sâncraiu de Mureș, str. 

Principală, nr. 197/A, jud. Mureș 

- initiator: Primar Budian Petru Ionut;  

Materiale: referat  de aprobare, Raport de specialitate, Anexe; 

Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  

-Comisia de specialitate pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 

tineret, sport  și protecție copii ; 

- Comisia de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, 

turism, 

-Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiară juridică şi disciplină, muncă şi 

protectie socială. 

 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 662 mp din  localitatea  

Sâncraiu de Mureș, sat Nazna, județ Mureș, în domeniul privat al  Comunei Sâncraiu de 

Mureș 

- initiator: Primar Budian Petru Ionut;  

Materiale: referat  de aprobare ,Raport de specialitate, Anexe; 

Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  

-Comisia de specialitate pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 

tineret, sport  și protecție copii; 

- Comisia de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, 

turism, 

- Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiară juridică şi disciplină, muncă şi 

protectie socială. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea cheltuielilor  de deplasare  de la locul de 

domiciliu   la locul de muncă a cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureş 

/ Nazna aferente lunilor iulie și august 2021. 

- initiator: Primar Budian Petru Ionut;  

Materiale: referat  de aprobare ,Raport de specialitate, Anexe; 

Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  

-Comisia de specialitate pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 

tineret, sport  și protecție copii; 

- Comisia de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, 

turism, 

- Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiară juridică şi disciplină, muncă şi 

protectie socială. 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar d-nei Puți Margit, în calitate 



de părinte a minorei Puți Orsolya, născută la data de 06.04.2016, pentru achiziționarea unui 

cărucior pentru copil cu dizabilități. 

- initiator: Primar Budian Petru Ionut;  

Materiale: referat  de aprobare ,Raport de specialitate, Anexe; 

Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  

-Comisia de specialitate pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 

tineret, sport  și protecție copii; 

- Comisia de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, 

turism, 

- Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiară juridică şi disciplină, muncă şi 

protectie socială. 

 

8. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii nr. 7560/09.10.2015 reiterată prin adresa nr. 

9819/23.06.2021  formulată de d-na NEAMȚIU GABRIELA privind atribuirea  unui lot de 

teren în localitatea  Sâncraiu de Mureș, judet Mures, conform Legii nr. 15/2003. 

- initiator: Primar Budian Petru Ionut;  

Materiale: referat  de aprobare ,Raport de specialitate, Anexe; 

Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  

-Comisia de specialitate pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 

tineret, sport  și protecție copii; 

- Comisia de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, 

turism, 

- Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiară juridică şi disciplină, muncă şi 

protectie socială. 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al 

Comunei Sâncraiu de Mureș, județul Mureș pentru anul 2021 

- initiator: Primar Budian Petru Ionut;  

Materiale: referat  de aprobare ,Raport de specialitate, Anexe; 

Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  

-Comisia de specialitate pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 

tineret, sport  și protecție copii; 

- Comisia de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, 

turism, 

- Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiară juridică şi disciplină, muncă şi 

protectie socială. 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general al investiției 

“EXTINDERE ȘI MODERNIZARE REȚEA DE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA 

SÂNCRAIU DE MUREȘ, JUD. MUREȘ” 

- initiator: Primar Budian Petru Ionut;  

Materiale: referat  de aprobare ,Raport de specialitate, Anexe; 

Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  

-Comisia de specialitate pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 

tineret, sport  și protecție copii; 

- Comisia de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, 

turism, 

- Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiară juridică şi disciplină, muncă şi 

protectie socială. 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general al investiției 

“REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA SÂNCRAIU DE MUREȘ, 



JUD. MUREȘ” 

- initiator: Primar Budian Petru Ionut;  

Materiale: referat  de aprobare ,Raport de specialitate, Anexe; 

Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  

-Comisia de specialitate pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 

tineret, sport  și protecție copii; 

- Comisia de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, 

turism, 

- Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiară juridică şi disciplină, muncă şi 

protectie socială. 

 

 

12. CAPITOLUL Diverse. 

12.1. Discuții referitoare la CF 58208 situat în Nazna, proprietari: Cheteleș Ioan Laurențiu, 

Cheteleș Lenuța, Cheteleș Marius-Silviu și Cheteleș George – Ștefan.  

12.2. Discuții referitoare la terenul din incinta Casei de Cultură Sâncraiu de Mureș. 

12.3. Discuții referitoare la posibilitatea acordării unui sprijin financiar Asociației Club 

Sportiv Elita – conform adresei nr. 1/13.09.2021 prin care beneficiarul solicită sprijin 

financiar pentru desfășurarea activităților de participare la Campionatele Județene de Fotbal 

juniori. 

 

 

 

             PRIMAR, 

 

  BUDIAN PETRU -IONUȚ   

                                                                                  Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                   p. Secretar General al Comunei Sâncraiu de Mureș 

           Jrs. Băiețan Alina Mariana  

                                                                                               

 

 


