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Nr. 17.261 din 12.11.2021

                                        CONVOCATOR 
 
           În conformitate cu Dispoziția Primarului nr. 283 din 12.11.2021, se convoacă în ședința 

ordinară Consiliul Local Sâncraiu de Mureș, jud.Mureș, care va avea loc în data de 18 noiembrie 

2021, ora  1400.. Ședința se va desfășura la sediul  Primăriei Sâncraiu de Mureș, Sala de Căsătorii, 

din Comuna Sâncraiu de Mureș, judetul Mureș, strada Principala nr. 197/A, cu următoarele: 

 

PROIECTE ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI : 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la 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 lunii septembrie 2021 

- 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 aprobarea acordării indemnizației de instalare d-nei Vlad Anca 

Maria - educatoare la Gradinița cu program prelungit Nazna 

- 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 aprobarea cumpărării terenului intravilan în suprafața totală 

de 2.000 mp din Sâncraiu de Mureș, sat Nazna, jud. Mureș, identificat prin CF nr. 58208 

-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 reţelei şcolare de pe raza comunei Sâncraiu de 

Mureş  pentru anul şcolar 2022-2023 

- 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 aprobarea Structurii organizatorice și a Statului de funcții ale 

Primăriei comunei Sâncraiu de Mureș ca urmare a promovării în grad profesional a trei 

funcționari publici și suplimentării unor posturi 

- 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 atribuirii denumirii „AGRICULTORILOR” unui 

drum de exploatare agricolă. 

- 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 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. 

 

8. Proiect de hotărâre privind soluționarea petiției înregistrată sub nr. 14.332/20.09.2021 de 

către dl. Moldovan Mihai 

- 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 acceptarea înscrierii dreptului de proprietate în favoarea 

Comunei Sâncraiu de Mureș a unor terenuri din  localitatea  Sâncraiu de Mureș, judet 

Mures, ca urmare a declarațiilor notariale de renunțare la dreptul de proprietate conform 

Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre 

- 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, 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiție „AMENAJARE SANTURI EXISTENTE ÎN COMUNA SANCRAIU DE MURES -

DISPOZITIVE DE SCURGERE A APELOR PLUVIALE, JUDEȚUL MURES” 

- 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, 

 

11. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al comunei Sâncraiu de Mureș, județul Mureș, însușit prin Hotărârea Consiliului Local 

Sâncraiu de Mureș nr. 11/23.05.2001 si atestat potrivit anexei nr. 75 la Hotărârea Guvernului 

nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum si a 

municipiilor, orașelor si comunelor din județul Mureș, cu modificările si completările 

ulterioare, ținând cont și de HCL nr. 103/01.11.2021 la secțiunea I „Bunuri imobile", după 

poziția 75 se introduc 2 (două) noi poziții, pozițiile nr. 76 și 77, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

- 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, 

 

12. . Proiect de hotărâre privind aprobarea următoarelor documentații necesare pentru 

derularea investiției “AMENAJARE ȘANȚURI PE STRĂZILE VALE, NOUĂ ȘI 



MUREȘULUI DIN LOCALITATEA SÂNCRAIU DE MUREȘ, JUD. MUREȘ”: aprobare 

notă conceptuală întocmită conform Anexei nr. 1 din HG 907/2016 și aprobare temă de 

proiectare întocmită conform Anexei nr. 2 din HG 907/2016. 

- 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, 

 
 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele  Partidul pe a cărui listă a 

fost ales consilierul  

Semnatura  

1. HAMAR ALPAR -

BENIAMIN  

UDMR  

2. BUMBAC IOAN -

NICOLAE 

PSD   

3. CIULA ALEXANDRU PNL  

4. DANCIU ALIN- FLORIN PNL  

5. FULGER VASILE PNL  

6. GRAMA FLORIN PRO ROMANIA  

7. IRSAI ATTILA  UDMR  

8. MIHALUT DAMIAN -

DANUT 

PNL  

9. MIKLOS IMRE- BELA UDMR  

10. MOLDOVAN-STEFAN 

IUSTIAN-LIVIU 

PSD  

11. MORARIU MIHAI 

TEODOR 

USR     

12. ROMAN VIOREL PSD  

13. TURCU ANDREEA  PNL  

14. ȚOCA DANIEL PNL  

15. BHARTA SZABOLCS UDMR  

                                                  
 
 
 
                         Contrasemnează pentru legalitate,  

 PRIMAR,                                      Secretar General al U.A.T. Sâncraiu de Mureș 

BUDIAN PETRU- IONUȚ                                       Jrs. Băiețan Alina Mariana  


