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Nr. 5099 din 31.03.2022  

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

Întocmit, azi 31.03.2022, 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 Ionut - Primarul comunei Sâncraiu de 

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

baza Dispozitia nr. 89 din 25.03.2022, emisă în baza  art. 133 alin. (1), art.134 alin. (1) litera a) 

alin. (2),alin. (3) lit.a), alin. (5) și art. 135, art.155 alin.1 lit. b) și 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. 

Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, republicat cu modificările și completările ulterioare și 

pe baza Convocatorului  anexă la dispozitie înregistrat sub nr. 4727 din 25.03.2022. 

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 31.03.2022 

participa  d-na Băiețan Alina - Mariana, care face apelul nominal, astfel sunt  prezenți 15 consilieri 

din totalul de 15 consilieri în funcție, cu mențiunea ca d-na Turcu Andreea este prezentă online. 

De asemenea la sedinta participă dl. Primar Budian Petru Ionuț și dl. Gal Sandor – Consilier 

al viceprimarului. 

La intrarea în sala de ședință persoanele prezente au luat la cunoștință de declarația pe 

propria răspundere a stării de sănătate.  

În continuare d-na  Băiețan Alina Mariana – prezintă  în fata Consiliului Local- Minuta 

desfășurării ședintei ordinare a Consiliului Local Sâncraiu de Mureș din data de 24.02.2022. 

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 

ordinare nr. 3107 din data de 24.02.2022, astfel acesta se aprobă cu unanimitate de voturi din cei 

prezenți. 

Doamna secretar dă cuvântul d-lui primar în vederea suplimentării ordinii de zi cu 4 noi 

proiecte de hotărâri. Dl. Primar prezintă cele 4 puncte suplimentare de pe ordinea de zi astfel: 
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1) Proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 124/16.12.2021 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale precum și zonelor în cadrul comunei Sâncraiu de Mureș pe anul 2022; 

 

2) Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 

pentru obiectivul de investiție  ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Sâncraiu 

de Mureș, județul Mureș” 

 

3) Proiectul de hotărâre privind corectarea denumirii proprietarului și regimul juridic pentru 

imobilul situat în sat Nazna, Comuna Sâncraiu de Mureș, str. Principală, nr. 151, identificat prin 

CF 54134 aflat în domeniul public al Comunei Sâncraiu de Mureș 

 

4) Proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare, a Devizului general și a descrierii 

investiției pentru obiectivul de investiții „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOC DE 

LOCUINȚE ÎN COMUNA SÂNCRAIU DE MUREȘ” 

 

După prezentarea celor 4 proiecte suplimentare pe ordinea de zi, dl. Mihăluț Damian - 

Dănuț - Președinte de ședință preia cuvântul în vederea citirii punctelor de pe ordinea de zi. Mai 

departe, președintele de Ședință arată că pe ordinea de zi au fost înscrise 9 proiecte și 4 proiecte 

suplimentare, astfel supune la vot Proiectul Ordinii de zi 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. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia 

Ortodoxă Sâncraiu de Mureș, județ Mureș 

D-nii consilieri propun acordarea sumei de 30.000 lei din bugetul local al comunei 

SÂNCRAIU DE MUREȘ pentru finanțarea cheltuielilor ocazionate  pentru lucrările de  

construcție foișor în curtea cimitirului necesar săvârșirii slujbelor cu prilejul zilelor morților și 

oferire pomană îndătinată cu prilejul înmormântărilor; Suplimentar popunem construirea și 

amenajarea unui spațiu pentru depozitarea coroanelor, a lumânărilor arse și a altor deșeuri. Această 

sumă alocată din bugetul local va completa fondurile proprii ale unităţii de cult în vederea acoperii 

costurilor totale ale lucrărilor. 

D-l președinte de ședinta întreabă consilierii dacă sunt întrebări pe seama proiectului de 

HCL, astfel  supus aprobarii proiectul de hotărâre este aprobat, fiind adoptată : 

 

HCL Nr. 24/31.03.2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia 

Ortodoxă Sâncraiu de Mureș, județ Mureș 

          

adoptată cu 15  voturi ”pentru ”,  din 15 consilieri prezenti , în funcție fiind 15 consilieri 
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Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi  

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

a dispensarului uman Sâncraiu de Mureș”  

Dl. Primar arată faptul că valoarea maximă eligibilă a proiectului “Reabilitare și 

eficientizare energetică a dispensarului uman Sâncraiu de Mureș” este de 170.720 euro fără TVA, 

reprezentând 840.403,34 lei fără TVA, valoare stabilită în conformitate cu precizările din Ghidul 

Specific, astfel: 

valoarea maximă eligibilă a proiectului = 388 mp X 440 euro/ mp fără TVA (aria desfășurată x 

cost unitar pentru lucrări de reabilitare moderată a clădirilor publice) 

D-l președinte de ședinta întreabă consilierii dacă sunt întrebări pe seama proiectului de 

HCL, astfel  supus aprobarii proiectul de hotărâre este aprobat, fiind adoptată : 

 

HCL Nr. 25/31.03.2022 privind aprobarea proiectului: “Reabilitare și eficientizare 

energetică a dispensarului uman Sâncraiu de Mureș”  

 

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 proiectului:  “Reabilitare și eficientizare energetică 

a dispensarului veterinar Sâncraiu de Mureș” 

Dl Primar precizează faptul că valoarea maximă eligibilă a proiectului “Reabilitare și 

eficientizare energetică a dispensarului veterinar Sâncraiu de Mureș” este de 140.800 euro fără 

TVA, reprezentând 693.116,16 lei fără TVA, valoare stabilită în conformitate cu precizările din 

Ghidul Specific, astfel: valoarea maximă eligibilă a proiectului = 320 mp X 440 euro/ mp fără 

TVA (aria desfășurată x cost unitar pentru lucrări de reabilitare moderată a clădirilor publice). 

D-l președinte de ședinta întreabă consilierii dacă sunt întrebări pe seama proiectului de 

HCL, astfel  supus aprobarii proiectul de hotărâre este aprobat, fiind adoptată : 

 

HCL Nr. 26/31.03.2022 privind aprobarea proiectului: “Reabilitare și eficientizare 

energetică a dispensarului veterinar Sâncraiu de Mureș” 

               

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 înscrierii în Cartea Funciară a unui imobil și 

completarea inventarului bunurilor care aparțin Domeniului Public al Comunei Sâncraiu de 

Mureș, județ Mureș 
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Dl Primar precizează faptul că este vorba despre înscrierea în Cartea Funciară și 

completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Sâncraiu de Mureș 

a terenului în suprafață de 1710 mp situat în intravilanul localității Sâncraiu de Mureș, la nr. 

administrativ 197/A și a construcției identificată conform documentației anexate, astfel: 

construcția C1 – construcție administrativă (sediu Primărie), fundație de beton, zidărie din 

cărămidă, acoperită cu țiglă, regim de înălțime S+P+E 

D-l președinte de ședinta întreabă consilierii dacă sunt întrebări pe seama proiectului de 

HCL, astfel  supus aprobarii proiectul de hotărâre este aprobat, fiind adoptată : 

 

HCL Nr. 27/31.03.2022 privind  aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a unui imobil 

și completarea inventarului bunurilor care aparțin Domeniului Public al Comunei Sâncraiu 

de Mureș, județ Mureș 

 

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 investiției:  “Achiziționare și amplasare stații de 

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

dl. Primar precizează faptul că este vorba de investiția “Achiziționare și amplasare stații de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Sâncraiu de Mureș, județul Mureș”, ce va fi depusă 

pentru obținerea de finanțare nerambursabilă în cadrul COMPONENTEI 10 - Fondul Local în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 

D-l președinte de ședinta întreabă consilierii dacă sunt întrebări pe seama proiectului de 

HCL, astfel  supus aprobarii proiectul de hotărâre este aprobat, fiind adoptată : 

 

HCL Nr. 28/31.03.2022 privind aprobarea investiției:  “Achiziționare și amplasare stații de 

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

 

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 aprobarea proiectului:  “Implementarea unor sisteme digitale 

pentru îmbunătățirea serviciilor publice” 

Dl. Primar prezintă faptul că este vorba de proiectul de investiții “Implementarea unor 

sisteme digitale pentru îmbunătățirea serviciilor publice”, ce va fi depus pentru obținerea de 

finanțare nerambursabilă în cadrul COMPONENTEI 10 - Fondul Local în cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență (PNRR) 

D-l președinte de ședinta întreabă consilierii dacă sunt întrebări pe seama proiectului de 

HCL, astfel  supus aprobarii proiectul de hotărâre este aprobat, fiind adoptată : 
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HCL Nr. 29/31.03.2022 privind aprobarea proiectului:  “Implementarea unor sisteme 

digitale pentru îmbunătățirea serviciilor publice” 

               

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

 

 

Punctul nr. 7 de pe ordinea de zi  

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 

D-nii conislieri aprobă acordarea unui sprijin financiar pentru “ CLUB SPORTIV RING 

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

financiar alocat este de 5.000 lei. 

D-l președinte de ședinta întreabă consilierii dacă mai sunt întrebări pe seama proiectului 

de HCL, astfel  supus aprobarii proiectul de hotărâre este aprobat, fiind adoptată : 

 

HCL Nr. 30/31.03.2022 privind acordarea unui sprijin financiar pentru “CLUB SPORTIV 

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

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

 

 

Punctul nr. 8 de pe ordinea de zi  

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. 

Dl. Primar precizează faptul că că instituția noastră are în derulare proiectul de investiții 

prin fonduri nerambursabile POR – Construire creșă în localitatea Sâncraiu de Mureș; această 

investiție a început să se demareze la capitolul 68.11 Creșe din anul 2020 și ca urmare a OUG nr. 

100/2021 creșele sunt preluate de către Ministerul Învățământului, ca atare investiția se va derula 

în cadrul capitolului 65.13 – Învățământ antepreșcolar; 

D-l președinte de ședinta întreabă consilierii dacă sunt întrebări pe seama proiectului de 

HCL, astfel  supus aprobarii proiectul de hotărâre este aprobat, fiind adoptată : 

 

HCL Nr. 31/31.03.2022 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 

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

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

consilieri 

 

 

Punctul nr. 9 de pe ordinea de zi (suplimentar) 

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. 

Dl. Consilieri aprobă 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. Sprijinul financiar alocat este de 20.000 lei. 

D-l președinte de ședinta întreabă consilierii dacă sunt întrebări pe seama proiectului de 

HCL, astfel supus aprobarii proiectul de hotărâre este aprobat, fiind adoptată: 

 

HCL Nr. 32/31.03.2022 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  

              

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

 

Punctul nr. 10 de pe ordinea de zi  (suplimentar) 

10. Proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 124/16.12.2021 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale precum și zonelor în cadrul comunei Sâncraiu de Mureș pe anul 

2022 

 

D-l președinte de ședinta întreabă consilierii dacă sunt întrebări pe seama proiectului de HCL, 

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

 

HCL Nr. 33/31.03.2022 privind completarea HCL nr. 124/16.12.2021 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale precum și zonelor în cadrul comunei Sâncraiu de Mureș pe anul 

2022 

         

adoptată cu 15  voturi ”pentru ”,  din 15 consilieri prezenti , în funcție fiind 15 consilieri 
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Punctul nr. 11 de pe ordinea de zi  (suplimentar) 

11. Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului 

general pentru obiectivul de investiție  ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 

Comuna Sâncraiu de Mureș, județul Mureș” 

 

D-l președinte de ședinta întreabă consilierii dacă sunt întrebări pe seama proiectului de HCL, 

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

 

HCL Nr. 36/31.03.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului 

general pentru obiectivul de investiție  ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 

Comuna Sâncraiu de Mureș, județul Mureș” 

         

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

 

 

Punctul nr. 12 de pe ordinea de zi  (suplimentar) 

12. Proiectul de hotărâre privind corectarea denumirii proprietarului și regimul juridic 

pentru imobilul situat în sat Nazna, Comuna Sâncraiu de Mureș, str. Principală, nr. 151, 

identificat prin CF 54134 aflat în domeniul public al Comunei Sâncraiu de Mureș 

 

D-l președinte de ședinta întreabă consilierii dacă sunt întrebări pe seama proiectului de HCL, 

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

 

HCL Nr. 34/31.03.2022 privind corectarea denumirii proprietarului și regimul juridic 

pentru imobilul situat în sat Nazna, Comuna Sâncraiu de Mureș, str. Principală, nr. 151, 

identificat prin CF 54134 aflat în domeniul public al Comunei Sâncraiu de Mureș 

 

         

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

 

Punctul nr. 13 de pe ordinea de zi  (suplimentar) 

13. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare, a Devizului general și a 

descrierii investiției pentru obiectivul de investiții „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ 

BLOC DE LOCUINȚE ÎN COMUNA SÂNCRAIU DE MUREȘ” 

 

Dl. Primar prezintă faptul că Primăria comunei Sâncraiu de Mureș intenționează să depună 

cererea de finanțare pentru investitia „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOC DE 

LOCUINȚE ÎN COMUNA SÂNCRAIU DE MUREȘ”, prin Programul Național de de 

Redresare și Reziliență, în confomitate cu prevederile  Ordinulului ministrului Dezvoltarii, 

Lucrarilor Publice si Administratiei nr. 444/2022 pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții 

de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul 
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apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema 

de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, 

operațiunea A.3 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale. 

D-l președinte de ședinta întreabă consilierii dacă sunt întrebări pe seama proiectului de 

HCL, astfel  supus aprobarii proiectul de hotărâre este aprobat, fiind adoptată: 

 

HCL Nr. 35/31.03.2022 privind aprobarea Cererii de finanțare, a Devizului general și a 

descrierii investiției pentru obiectivul de investiții „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ 

BLOC DE LOCUINȚE ÎN COMUNA SÂNCRAIU DE MUREȘ” 

         

adoptată cu 15  voturi ”pentru ”,  din 15 consilieri prezenti , 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,  31.03.2022 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

MIHĂLUȚ DAMIAN - DĂNUȚ 

 

                                   

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                SECRETAR GENERAL AL  UAT SÂNCRAIU DE MUREȘ 

         Jrs. Băiețan Alina Mariana 

 


