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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 27.01.2022 și se va desfasura în Sala de Căsătorii din incinta 

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

județ Mureș, începand cu ora 11:30, cu următoarea  

     

 

ORDINE DE ZI : 

 

1. 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;  

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 indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiție „AMENAJARE SANTURI EXISTENTE IN COMUNA SANCRAIU DE MURES - 

STRADA MURESULUI, STRADA VALE, STRADA NOUA, JUDETUL 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, 

turism, 

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

protectie socială. 

 

3. 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. 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 

Sâncraiu de Mureș, judetul Mureș pentru  anul 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. 

 

5. Proiect de hotărâre de actualizare a serviciului voluntar pentru situații de urgență (SVSU) 

- 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 indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiție “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Sâncraiu de Mureș, 

județul 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. 

 

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

investiții ”Extindere rețea de canalizare pe str. Ghioceilor și str. Lămâiței din comuna 

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. 

 

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

investiții ”Extindere rețea de canalizare în comuna 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. 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii „PIEȚEI” unei străzi din 

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. 

 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 85/16.12.2019 de aprobare a taxelor de 

închiriere pentru terenurile de sport aflate în proprietatea și administrarea comunei Sâncraiu 

de Mureș, a Căminului Cultural Nazna și a Casei de Cultură 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. 

 

11. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din proprietatea Statului Român în 

domeniul privat al Comunei Sâncraiu de Mureș și în administrarea Consiliului Local al 

Comunei Sâncraiu de Mureș  a imobilului teren situat din punct de vedere administrativ în 

Sâncraiu de Mureș, str. Mureșului, nr.131 Jud. Mureș, identificat prin CF 50013       

- 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. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare având ca obiect stabilirea 

chiriei privind închirierea prin licitație publică a unui imobil -teren și luciu de apă - în 

suprafață de 32.000 mp, înscris în CF nr. 50013 Sâncraiu de Mureș, strada Mureșului, nr. 

131, jud. Mureș si demararea procedurii de închirere prin licitație publică 

- 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. 

 

13. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2021 al Primarului și al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Sâncraiu de Mureș. 

 

 

 

             PRIMAR, 

 

  BUDIAN PETRU -IONUȚ   

 

 

                                                                                  Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                   Secretar General al Comunei Sâncraiu de Mureș 

           Jrs. Băiețan Alina Mariana  

                                                                                               

 

 


