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Nr. înregistrare: 2744/18.02.2022 

 

 

CONVOCATOR 
 

În conformitate cu Dispoziția Primarului 56 nr. din 18.02.2022, se convoacă în ședința 

ordinară Consiliul Local Sâncraiu de Mureș, jud.Mureș, care va avea loc în data de 24 februarie 

2022, 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 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 acordării unui sprijin financiar pentru Parohia 

Ortodoxă Nazna din comuna Sâncraiu de Mureș, sat Nazna, județ 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. 
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3. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta (2 luni) a Consiliului Local 

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. 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru prevenirea și combaterea 

marginalizării sociale 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 privind aprobarea Planului Local de acţiune privind incluziunea 

minorităţii rome din comuna Sâncraiu de Mureş pe anul 2022 si stabilirea componenței 

Grupului de inițiativă locală - 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  necesității reactualizării P.U.G pentru comuna 

Sâncraiu de Mureş  

- initiator: Primar Budian Petru Ionut;  
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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 Planului de acțiuni de interes local pentru lucrările 

ce vor fi efectuate de beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr.416/2001 și a 

persoanelor obligate la executarea unei pedepse prin prestare de munca nerenumerată în 

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. 

 

8. Proiect de hotărâre privind recalcularea chiriei pentru anul 2022 la unitățile locative din 

blocul ANL aflat în administrarea Consiliului Local al comunei Sâncraiu de Mureș și 

aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele ANL, aprobarea listei de prioritate 

pentru acordare de locuințe ANL și aprobarea listei de repartizare a locuințelor ANL 

- 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. 
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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  

 


