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    Nr. 16.065 din 21.10.2021  

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

Întocmit azi 21 octombrie 2021, cu ocazia  şedinţei  Consiliului Local al Comunei Sâncraiu 

de Mureş, județul Mureș, întrunit în ședință ordinară, care îşi desfăşoară lucrările la sediul Primăriei 

Sâncraiu de Mureș, Sala de căsătorii din Comuna Sâncraiu de Mureș, strada Principala nr. 197/A. 

 

         Ședinţa  a fost convocată de către  dl.  Budian Petru Ionuț - Primarul comunei Sâncraiu de 

Mures, convocarea s-a făcut  în scris prin intermediul secretarului general al comunei  având la baza 

Dispozitia nr. 269 din 15.10.2021, emisă în baza  art. 133(1), art.134 alin.(1) litera a), alin.(2) ,alin. 

alin.(3) lit.a), alin.(5) si art.135, art.155 alin.1 lit.b) si  art. 196 alin.(1) lit. b) din OUG Nr. 57/2019 

privind Codul administrativ și pe baza Convocatorului  anexă la dispozitie înregistrat sub nr. 15.729 

din 15.10.2021. 

Ordinea de zi  a fost  adusă la cunoştinţă publică prin afişarea unui exemplar  din 

convocator la avizierul primăriei si pe site-ul primăriei, iar domnii şi doamnele  consilieri  au luat 

la cunoștinţă prin semnarea  convocatorului  conform legii, în cadrul acestuia fiind menţionat în 

mod expres: data, ora, locul desfăşurării  sedinţei şi ordinea de zi. 

 

Documentele  înscrise  în Proiectul Ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția 

consilierilor locali ai Consiliului local Sâncraiu de Mures în format electronic. 

 

La ședința Consiliului Local al comunei Sâncraiu de Mures  din data de  21 octombrie 2021 

participa  d-na Băiețan Alina Mariana - Secretarul General al UAT  Sâncraiu de Mures, care face 

apelul nominal, astfel sunt  prezenți 15 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcție, cu precizarea 

faptului ca dl. consilier Ciula Alexandru este prezent prin intermediul mijloacelor electronice. 

 

De asemenea la sedinta participă d-nul primar Budian Petru Ionuț, d-na Moldovan Lidia și 

d-na Moldovan - Ștefan Agneta - Maria din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 

La intrarea în sala de ședință persoanele prezente au luat la cunoștință și au semnat 

declarația pe propria răspundere a stării de sănătate și s-a procedat la măsurarea temperaturii. 

În continuare d-na  secretar – prezintă  în fata Consiliului Local- Minuta desfășurării ședintei 

extraordinare a Consiliului Local Sâncraiu de Mureș din data de 06.10.2021. 

Ținând cont și de faptul că procesul verbal al ședintei anterioare a fost  pus la dispoziția 

consilierilor locali din cadrul consiliului în timp util pentru a fi analizat, se solicită, să se prezinte în 

vederea consemnării, eventualele discuții  pe marginea lui. 

În consecinţă doamna secretar general supune spre aprobare Procesul verbal al ședintei 

extraordinare nr. 15.249/06.10.2021, astfel acesta se aprobă cu unanimitate de voturi din cei 

prezenți. 

 



Doamna secretar dă cuvântul d-lui Primar în vederea suplimentării ordinii de zi. Dl. Primar 

solicită suplimentarea ordinii de zi cu trei noi proiecte: 

1. Proiectul de HCL cu privire la aprobarea modificării și completării HCL nr. 

12/27.02.2007 privind corectarea proprietarilor și regimul juridic din CF 56169 aferent 

clădirii “Dispensar Veterinar” aflat în domeniul public al Comunei Sâncraiu de Mureș 

și corectarea proprietarilor și regimul juridic din CF 52154 aferent clădirii “Școala 

Generală Sâncraiu de Mureș” 

 

2. Proiectul de HCL cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici ai investiţiei „DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ ÎN 

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREȘ, JUDEȚUL MUREȘ” 

 

3. Proiectul de HCL cu privire la implementarea proiectului „DRUMURI DE 

EXPLOATARE AGRICOLĂ ÎN COMUNA SÂNCRAIU DE MUREȘ, JUDEȚUL 

MUREȘ” 

 

Domnii consilieri aprobă cu unanimitate de voturi suplimentarea ordinii de zi cu cele 3 

proiecte prezentate mai sus. 

Domnnul Primar dă cuvântul Președintelui de Ședință dl. Grama Florin. 

Dl președinte de ședință arată că pe ordinea de zi au fost înscrise 7 proiecte de hotărâri. Din 

aceste proiecte, proiectul cu nr. 7 privind soluționarea petiției înregistrată sub nr. 

14.332/20.09.2021 de către dl. Moldovan Mihai se va amâna pentru ședința următoare. 

Motivul amânării: reprezentanții comisiei speciale pentru agricultură, amenajarea 

teritoriului, urbanism, protecţia mediului, turism împreună cu petiționarul dl. Moldovan 

Dorel (present în cadrul ședinței de comisie nu au reușit clarificarea în cadrul ședinței de 

comisie ce a avut loc în data de 21.10.2021 ora 13:00 a aspectelor semnalate în petiție și în 

contestația formulată sub nr. 15949/19.10.2021. 

 La aceste 6 proiecte se adaugă cele trei proiecte suplimentare și supune la vot Proiectul 

Ordinii de zi actualizat care se votează cu 15 voturi pentru din 15 consilieri prezenţi și 15 în funcţie.  

 

Astfel, se trece a se discuta punctele de pe ordinea de zi: 

 

Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi  

1. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea presedintelui de sedinta (2 luni) a Consiliului 

Local Sâncraiu de Mureș 

Se propune ca și președinte de ședință dl. Hamar Alpar Beniamin iar ca și locțiitor dl. Irsai Attila. 

Pe baza discuțiilor și a materialelor prezentate consilierii au votat favorabil, fiind adoptată: 

 

HCL Nr. 95/21.10.2021 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta (2 luni) a Consiliului 

Local Sâncraiu de Mureș 

 

adoptată cu 15  voturi ”pentru ” ,  din 15 consilieri prezenti , în funcție fiind 15 consilieri 

 

 

Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației necesare înscrierii în CF a 

următoarelor imobile - drumuri de exploatare agricolă din comuna Sâncraiu de Mureș: 

AGRICULTORILOR; VALE; GĂRII ; CÂMPULUI 

 

Dl. Primar precizează faptul că este vorba de drumul de exploatare agricola care există și se întinde 

dinspre Pănet și până înspre Carteirul Răsăritului. O porțiune, din strada Vale, str. Gării și str. 

Câmpului din Nazna. Pentru a fi eligibil în procedura de finanțare trebuie să deservești un minim de 



aproximativ șapte sute de hectare, astfel supus aprobării proiectul de hotărâre este aprobat, fiind 

adoptată: 

HCL Nr. 94/21.10.2021 privind  aprobarea documentației necesare înscrierii în CF a 

următoarelor imobile - drumuri de exploatare agricolă din comuna Sâncraiu de Mureș: 

AGRICULTORILOR; VALE; GĂRII ; CÂMPULUI 

 adoptată cu 15  voturi ”pentru ”din 15 consilieri prezenti, în funcție fiind 15 consilieri. 

 

Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului COMUNEI 

SÂNCRAIU DE MUREȘ realizat în perioada 03.08.2021-30.09.2021. 

 Dl. Președinte de ședință precizează faptul că există procesul verbal de inventariere atașat iar 

dacă sunt aspecte de clarificat cu privire la acest punct toate documentele aferente inventarierii 

realizate de comisia de inventariere pot fi studiate la biroul de contabilitate din cadrul Primăriei. 

Astfel supus aprobării proiectul de hotărâre este aprobat, fiind adoptată: 

 

HCL Nr. 96/21.10.2021 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului 

COMUNEI SÂNCRAIU DE MUREȘ realizat în perioada 03.08.2021-30.09.2021 

  

adoptată cu 15  voturi ”pentru ”,  din 15 consilieri prezenti, în funcție fiind 15 consilieri 

 

Punctul nr. 4 de pe ordinea de zi  

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității de cumpărare a unui teren intravilan 

cu suprafața totală de 2.000 mp din Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, identificat prin CF nr. 

58208. 

 Dl. Primar și dl. Președinte de ședință menționează faptul că este vorba de terenul aflat în 

vecinătatea capelei din Nazna și prin achiziționarea acestui teren se dorește realizarea unei 

parcări care să deservească Capela. Există un raport de evaluare întocmit de un evaluator 

ANEVAR care estimează prețul la 331.500 lei (67.000 euro, respectiv aprox. 3.500 euro/arie). 

Solicitarea este venită din partea preotului Fărcaș Teodor de la Nazna. De asemenea se 

stabilește o comisie de negociere care va negocia în jos prețul conform raportului de evaluare. 

Consilierii votează favorabil proiectul și sunt întrebați ce propuneri au pentru comisis de 

negociere: 

 

- Dl. Fulger Vasile 

- Dl. Hamar Alpar 

- Dl. Bumbac Nicolae 

- Dl.  Grama Florin – președinte al comisiei de negociere 

- Dl. Morariu Mihai Teodor 

 

 Consilierii sunt întrebați dacă au nelămuriri sau întrebări cu privire la acest punct, astfel supus 

aprobării proiectul de hotărâre este aprobat, fiind adoptată: 

 

HCL Nr. 97/21.10.2021 privind  aprobarea oportunității de cumpărare a unui teren intravilan 

cu suprafața totală de 2.000 mp din Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, identificat prin CF nr. 

58208 

 

adoptată cu 15  voturi ”pentru ”,  din 15 consilieri prezenti, în funcție fiind 15 consilieri 

 

Punctul nr. 5 de pe ordinea de zi  

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

Comunei Sâncraiu de Mureș, județul Mureș pentru anul 2021 



Dl. Primar menționează capitolele care se majorează/se transferă sume de vani. Astfel supus 

aprobării proiectul de hotărâre este aprobat, fiind adoptată: 

HCL Nr. 98 /21.10.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli 

al Comunei Sâncraiu de Mureș, județul Mureș pentru anul 2021 

 

 adoptată cu 15  voturi ”pentru ” ,  din 15 consilieri prezenti, în funcție fiind 15 consilieri 

 

Punctul nr. 6 de pe ordinea de zi  

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în comisiile de evaluare a probei 

de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct 

din unitățile de învățământ preuniversitare de stat din județul Mureș, sesiunea 2021. 

Conform adresei Inspectoratului Școlar Dl. Primar propune ca persoana desemnată să nu aibă 

calitatea de consilier local și propune să fie dl. Vlasiu Răzvan – consilierul personal al Primarului, 

astfel supus aprobării proiectul de hotărâre este aprobat, fiind adoptată: 

 

HCL Nr. 99/21.10.2021 privind  desemnarea unui reprezentant în comisiile de evaluare a 

probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director 

adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat din județul Mureș, sesiunea 2021. 

 

 adoptată cu 14  voturi ”pentru ”, 1 abtinere,  din 15 consilieri prezenti , în funcție fiind 15 

consilieri. 

 

 

 

Punctele suplimentare introduse pe ordinea de zi: 

1. Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării și completării HCL nr. 

12/27.02.2007 privind corectarea proprietarilor și regimul juridic din CF 56169 aferent 

clădirii “Dispensar Veterinar” aflat în domeniul public al Comunei Sâncraiu de Mureș și 

corectarea proprietarilor și regimul juridic din CF 52154 aferent clădirii “Școala Generală 

Sâncraiu de Mureș” 

dl. Primar precizează că aceste erori sunt erori materiale care trebuie corectate prin HCL pentru a nu 

mai apărea proprietar Consiliu Local ci Comuna Sâncraiu de Mureș și trebuie trecut și regimul 

juridic al imobilelor. 

Consilierii sunt întrebați dacă sunt întrebări și pe baza materialelor prezentate au votat favorabil, 

fiind adoptată: 

 

HCL Nr. 100/21.10.2021 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 12/27.02.2007 

privind corectarea proprietarilor și regimul juridic din CF 56169 aferent clădirii “Dispensar 

Veterinar” aflat în domeniul public al Comunei Sâncraiu de Mureș și corectarea 

proprietarilor și regimul juridic din CF 52154 aferent clădirii “Școala Generală Sâncraiu de 

Mureș” 

adoptată cu 15  voturi ”pentru ”,  din 15 consilieri prezenți , în funcție fiind 15 consilieri. 

 

2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „DRUMURI DE EXPLOATARE 

AGRICOLĂ ÎN COMUNA SÂNCRAIU DE MUREȘ, JUDEȚUL MUREȘ” 

Dl. Primar întreabă dacă sunt întrebări și pe baza materialelor prezentate consilierii au votat 

favorabil, fiind adoptată: 

 

HCL Nr. 101/21.10.2021 privind implementarea proiectului „DRUMURI DE EXPLOATARE 

AGRICOLĂ ÎN COMUNA SÂNCRAIU DE MUREȘ, JUDEȚUL MUREȘ” 

 

Adoptată cu 15  voturi ”pentru ”,  din 15 consilieri prezenți , în funcție fiind 15 consilieri. 



 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici ai investiţiei „DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ ÎN COMUNA 

SÂNCRAIU DE MUREȘ, JUDEȚUL MUREȘ” 

Dl. Primar precizează faptul că din suma totală de 5.591.856 lei partea neeligibilă ar fi de 884.000 

lei din care ulterior, din cei 884.000 lei în momentul obținerii finanțării se returnează partea de TVA 

adică 460.000 lei (TVA-ul) iar partea de contribuție din cei 5.591.856 lei rămâne undeva 400.000 

contribuția din bugetul local adică sub 10% din valoarea proiectului. Președintele de ședință 

întreabă dacă sunt întrebări și pe baza materialelor prezentate au votat favorabil, fiind adoptată: 

 

HCL Nr. 102/21.10.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici ai investiţiei „DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ ÎN COMUNA 

SÂNCRAIU DE MUREȘ, JUDEȚUL MUREȘ” 

 

adoptată cu 15  voturi ”pentru ”,  din 15 consilieri prezenți , în funcție fiind 15 consilieri. 

 

 

Având în vedere că  toate  punctele de pe ordinea de zi s-au epuizat, dl. președinte de ședință 

declară închisă ședința. 

         Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare. 

               

                                      SÂNCRAIU DE MUREŞ,  21.10.2021 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

        GRAMA FLORIN           

 

                                   

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                SECRETAR GENERAL AL  UAT SÎNCRAIU DE MUREȘ 

         Jrs. Băiețan Alina Mariana 

                                                                                                                                      

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              


