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Nr. înregistrare: 4727/25.03.2022 

 

CONVOCATOR 
 

În conformitate cu Dispoziția Primarului nr. 89 din 25.03.2022, se convoacă în ședința 

ordinară Consiliul Local Sâncraiu de Mureș, jud.Mureș, care va avea loc în data de 31 martie 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 aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia 

Ortodoxă 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 aprobarea proiectului:  “Reabilitare și eficientizare energetică 

a dispensarului uman Sâncraiu de 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. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului:  “Reabilitare și eficientizare energetică 

a dispensarului veterinar Sâncraiu de 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, 
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turism, 

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

protectie socială. 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a unui imobil și 

completarea inventarului bunurilor care aparțin Domeniului Public al Comunei 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. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției:  “Achiziționare și amplasare stații de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Sâncraiu de Mureș, județul 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. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului:  “Implementarea unor sisteme digitale 

pentru îmbunătățirea serviciilor publice” 

- 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. 

 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru “CLUB SPORTIV 

RING BOX” în vederea organizării unei competiții de box în localitatea Sâncraiu de Mureș 

- initiator: Primar Budian Petru Ionut;  

Comisii de specialitate cărora le este trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  
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-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 trecerea investiției în derulare “Construire Creșă în Comuna 

Sâncraiu de Mureș” de la capitolul 68.11 - Creșe la capitolul 65.13 – Învățământ 

antepreșcolar, ca urmare a aplicării OUG 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei 

sociale. 

- 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. 

 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru “ASOCIAȚIA CLUB 

SPORTIV ELITA-NAZNA” de pe raza UAT Sâncraiu de Mureș în vederea participării la 

Campionatele Județene de Fotbal Juniori precum și sprijinirea dotării cu materiale sportive 

a echipei de handbal copii pentru anul 2022. 

- 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. 

 

10. Capitolul Diverse 

10.1. Aducerea la cunoștința Consiliului Local și analizarea scrisorii de intenție a societății 

DAW Bența România S.R.L. înregistrată sub nr. 4499/22.03.2022 privind propunerea 

încheierii unui contract de schimb de terenuri cu Primăria Sâncraiu de Mureș. 

10.2. Discuții privind impozitarea clădirilor, fațadelor și a gardurilor degradate de pe raza 

Comunei Sâncraiu de Mureș și soluții pentru reabilitarea acestora. 

 

https://idrept.ro/00137318.htm
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Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele  Partidul pe a cărui listă a 

fost ales consilierul  

Semnatura  

1. BHARTA SZABOLCS  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. HAMAR ALPAR -

BENIAMIN  

UDMR  

8. IRSAI ATTILA  UDMR  

9. MIHALUT DAMIAN -

DANUT  

PNL  

10. MIKLOS IMRE- BELA  UDMR  

11. MOLDOVAN-STEFAN 

IUSTIAN-LIVIU  

PSD  

12. MORARIU MIHAI 

TEODOR  

USR  

13. ROMAN VIOREL  PSD  

14. ȚOCA DANIEL PNL  

15. TURCU ANDREEA  PNL  

                                                
    

 

 

                                   Contrasemnează pentru legalitate,  

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

BUDIAN PETRU- IONUȚ                                     Jrs. Băiețan Alina Mariana  

 


