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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 

extraordinare ale Consiliului Local Sâncraiu de Mureș. 

Ședința va avea loc în data 05.05.2022 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 14:00, cu următoarea  

 

ORDINE DE ZI : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului și a tarifului pentru serviciile 

de alimentare cu apă și canalizare în comuna Sâncraiu de Mureș, județ Mureș, ce vor fi 

încasate de operatorul serviciului public apă-canal de pe raza comunei Sâncraiu de Mureș,  

SERVICII TEHNICE COMUNALE S.A. 

- 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. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului “Săptămâna copiilor” în 

perioada 24 mai – 29 mai 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. 
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