
INFORMARE PRIVIND REALIZAREA HOT ĂRÂRILOR ADOPTATE 
ÎN CURSUL ANULUI 2018 

 
Hotărârea nr. 1. privind privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului  pe anul 2017 la Bugetul 
local, la secŃiunea de dezvoltare 
Hotărârea nr. 2. privind stabilirea modalităŃii de atribuire a contractului de prestări servicii de 
salubrizare în comuna Sâncraiu pentru anul 2018 
Hotărârea nr. 3. privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului 
pe clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul localităților aparținătoare Comunei Sâncraiu. 
Hotărârea nr. 4. cu privire la revocarea HCL cu nr. 62/23.11.2017, privind concesionarea unei 
suprafeŃe de teren de 11.730 mp şi o clădire în suprafață de 402 mp din imobilul preluat de la M.Ap.N. 
Hotărârea nr. 5. cu privire la modificarea HCL cu nr. 48/31.10.2018, privind aprobarea taxelor şi 
impozitelor locale pentru anul 2018 
Hotărârea nr. 6. privind aprobarea patrimoniului public şi privat al comunei Sâncraiu pentru anul 2017 
Hotărârea nr. 7. privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei 
Sâncraiu, a unei suprafeŃe de teren de 11.730 mp şi o clădire în suprafață de 402 mp din imobilul preluat 
de la M.Ap.N. 
Hotărârea nr. 8. privind reactualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” 
Hotărârea nr. 9. privind aprobarea planului local de acŃiuni şi lucrări de interes local în Comuna 
Sâncraiu pe anul 2018  
Hotărârea nr. 10. privind aprobarea privind aprobarea normativei de cheltuieli pentru consumul de 
carburanŃi a autovehiculelor aflate în dotarea Primăriei Comunei Sâncraiu 
Hotărârea nr. 11. privind aprobarea finanŃării activităŃii sportive, concursul de schi fond „Cupa 
Tomordok” 
Hotărârea nr. 12. privind aprobarea preŃului de pornire la licitaŃia de masă lemnoasă pe picior 
Hotărârea nr. 13. privind aprobarea unor cheltuieli pentru lucrări de decolmatare din albia Văii Călata 
și din albia Văii Aluni șu; 
Hotărârea nr. 14. privind aprobarea concesionării unei suprafeŃe de teren de 11.730 mp şi o clădire în 
suprafață de 402 mp din imobilul preluat de la M.Ap.N., cuprins în domeniul public al Comunei 
Sâncraiu 
Hotărârea nr. 15. privind aprobarea închirierii unui teren neproductiv în suprafață de 800 mp în Trupul 
Cripta Sâncraiu și a unui teren neproductiv în suprafață de 1.200 mp în Trupul Buntău Brăișoru, 
cuprinse în domeniul public al Comunei Sâncraiu 
Hotărârea nr. 16. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, aprobarea utilizării 
în anul 2018 a excedentului bugetar al anului 2017 pentru finanțarea secțiunii de funcționare și 
aprobarea utilizării excedentului a bugetului instituŃiilor publice din venituri proprii şi subvenŃii din 
bugetul local al anului 2017 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 
Hotărârea nr. 17. cu privire la execuŃia bugetară la 31 decembrie 2017 
Hotărârea nr. 18. privind aprobarea finanŃării activităŃii pentru ocrotirea mediului înconjurător 
„Conferință internațională de mediu din Bazinul Hidrografic al Dunării”  
Hotărârea nr. 19. privind aprobarea preŃului de pornire la licitaŃia de masă lemnoasă pe picior 
Hotărârea nr. 20. cu privire la aprobarea cotizaŃiei anuale pentru “AsociaŃia Grupul de AcŃiune Locală 
Napoca Porolissum” 
Hotărârea nr. 21. privind aprobarea solicitării transmiterii unei suprafețe de teren de 91.311, din 
domeniul public al Statului Român, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, cu drept de 
concesiune în favoarea CNCF „CFR” SA., în domeniul public al Comunei Sâncraiu și administrarea 
Consiliului Local al Comunei Sâncraiu, județul Cluj. 
Hotărârea nr. 22. cu privire la aprobarea programului de măsuri a gospodărârii localităŃilor Comunei 
Sâncraiu în anul 2018 
Hotărârea nr. 23. privind cofinanŃarea nerambursabilă pentru investiții și reabilitări în anul 2018, a 
cultelor religioase din Comuna Sâncraiu 



Hotărârea nr. 24. privind aprobarea concesionării unei suprafeŃe de teren de 11.730 mp şi o clădire în 
suprafață de 402 mp din imobilul preluat de la M.Ap.N., cuprins în domeniul public al Comunei 
Sâncraiu 
Hotărârea nr. 25. privind aprobarea preŃului de pornire la licitaŃia de masă lemnoasă pe picior 
Hotărârea nr. 26. privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, com Sâncraiu, sat Alunișu nr. 34, jud. 
Cluj pentru CALATAN CARLA CATALINA P.F.A. 
Hotărârea nr. 28. cu privire la completarea prevederilor HCL nr. 21/16.02.2018 privind aprobarea 
solicitării transmiterii unei suprafețe de teren de 91.311 mp, din domeniul public al Statului Român, 
aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, cu drept de concesiune în favoarea CNCF „CFR” 
SA., în domeniul public al Comunei Sâncraiu și administrarea Consiliului Local al Comunei Sâncraiu, 
județul Cluj 
Hotărârea nr. 27. privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Sâncraiu pentru 
investiția ELABORARE DOCUMENTA ȚIE PENTRU INTRARE ÎN LEGALITATE A 
OBIECTIVULUI: STA ȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICA ȚII ELECTRONICE 
ÎN LOCALITATEA BR ĂIȘORU, COMUNA SÂNCRAIU, realizată de S.C. RCS&RDS S.A. 
Hotărârea nr. 29. privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Sâncraiu pentru 
investiția ÎNTOCMIRE DOCUMENTA ȚII CADASTRALE DE ÎNT ĂBULARE, STUDII 
GEOTEHNICE, EXPERTIZ Ă TEHNICĂ, DALI, PROIECTARE ȘI ASISTENĂ TEHNICĂ 
PENTRU DRUMURILE JUDE ȚENE DIN JUDEȚUL CLUJ: DJ 103J ALUNI ȘU-SĂCUIEU KM 
7+000 – KM 10+200, L = 3,200 KM, realizată de Consiliul Județean Cluj 
Hotărârea nr. 30. privind aprobarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ în Comuna Sâncraiu și a planului 
de școlarizare pe anul şcolar 2018 - 2019 
Hotărârea nr. 31. privind aprobarea amânării plății chiriilor anului 2017 pentru suprafețele de pășuni 
comunale închiriate de Pavel F. Gheorghe PFA, Bakos-Pal Ramona-Rodica și Csüdöm Attila I.I  
Hotărârea nr. 32. privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Sâncraiu 2015 - 2020 
Hotărârea nr. 33. privind modificarea HCL nr. 33/2017, privind implementarea proiectului 
„DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE ȘI ENERGETICE LA ȘCOALA 
GIMNAZIAL Ă ADY ENDRE SÂNCRAIU, COMUNA SÂNCRAIU, JUDE ȚUL CLUJ” 
Hotărârea nr. 34. privind execuŃia bugetară în trimestrul I 2018 
Hotărârea nr. 35. privind rectificarea bugetului local  
Hotărârea nr  36. privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ), comuna Sâncraiu, sat Sâncraiu 
nr. FN pentru S.C. MARICRIS IMPEX S.R.L. 
Hotărârea nr. 37. privind aprobarea finanŃării unor activităŃi culturale organizate de Consiliul Local 
Sâncraiu  
Hotărârea nr. 38. privind acordarea titlului de CetăŃean de Onoare d-lui Lakatos Andrei 
Hotărârea nr. 39. privind rectificarea bugetului local  
Hotărârea nr. 40. privind modificarea HCL nr. 31/26.04.2018 referitoare la aprobarea amânării plății 
chiriilor anului 2017 pentru suprafețele de pășuni comunale închiriate de Pavel F. Gheorghe PFA, 
Bakos-Pal Ramona-Rodica, Csüdöm Attila I.I. și Buș Marius Ovidiu PFA 
Hotărârea nr. 41. privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Sâncraiu pentru 
investiția INTRAREA ÎN LEGALITATE – CONSTRUIRE STA ȚIE DE BAZĂ PENTRU 
SERVICII DE COMUNICA ȚII ELECTRONICE ÎN LOCALITATEA SÂNCRAIU, COMUNA 
SÂNCRAIU, realizată de S.C. RCS&RDS S.A 
Hotărârea nr. 42. cu privire la realizarea exerciŃiului bugetar în semestrul I, 2018 
Hotărârea nr. 43. privind  aprobarea DocumentaŃie de atribuire – Delegarea prin concesionare a 
gestiunii unor activităŃi componente ale Serviciului de salubrizare în judetul Cluj, respectiv de colectare 
şi transport al deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri 
Hotărârea nr. 44. privind  aprobarea delegării Domnului primar Póka Andrei-Gheorghe, ca 
reprezentant legal și a Domnului viceprimar Péter György-Árpád ca și coordonator de proiect pentru 
proiectul „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE ȘI ENERGETICE LA ȘCOALA 
GIMNAZIAL Ă ADY ENDRE SÂNCRAIU, COMUNA SÂNCRAIU, JUDE ȚUL CLUJ”  



Hotărârea nr. 45. privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a 
Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a 
cofinanŃării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” 
Hotărârea nr. 46. privind aprobarea Statului de FuncŃii şi a reŃelei unităŃilor de învăŃământ din Comuna 
Sâncraiu în anul şcolar 2018/2019 pentru Şcoala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu 
Hotărârea nr. 47. privind aprobarea delegării unui reprezentant al Consiliului Local Sâncraiu în 
Consiliul de Administrație și a unui reprezentant în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 
(CEAC)  a Școlii Gimnaziale „Ady Endre” Sâncraiu, pentru anul școlar 2018/2019 
Hotărârea nr. 48. privind rectificarea bugetului local  
Hotărârea nr. 49. privind finanŃarea activităților „Balul strugurilor” și „Festivalul măceșelor” 
Hotărârea nr. 50. privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Sâncraiu pentru 
investiția D.T.A.C. PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRU CTURII DE AP Ă 
ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL CLUJ ȘI SĂLAJ ÎN PERIOADA 2014 - 2020, realizată de S.C. 
COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. 
Hotărârea nr. 51. privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2019 
Hotărârea nr. 52. privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public și privat al Comunei 
Sâncraiu, creare acces nou, în cadrul investiŃiei ELABORARE DOCUMENTA ȚIE PENTRU 
AUTORIZAREA EXECUT ĂRII LUCR ĂRILOR DE DESFIIN ȚARE A CORPULUI C1 CASĂ 
DIN LEMN și  ELABORARE DOCUMENTA ȚIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUT ĂRII 
LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUIN ȚĂ UNIFAMILIAL Ă, realizată de KOBLOS PETRU 
STEFAN, Sâncraiu nr. 16 
Hotărârea nr. 53. privind aprobarea retragerii Comunei Sâncraiu din Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”RISZEG”, înregistrat în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Huedin sub 
nr. 5/2009, cu sediul în Com. Izvoru Crișului, Sat Izvoru Crișului nr. 39, jud. Cluj 
Hotărârea nr. 54. privind aprobarea Planului Local de acțiune pentru protecția apelor împotriva 
poluării cu nitrați din surse agricole în Comuna Sâncraiu 
Hotărârea nr. 55. privind acceptarea donaŃiei unei suprafeŃe de 2.565 mp teren aflat în proprietatea 
Școlii Gimnaziale „Ady Endre” Sâncraiu  
Hotărârea nr. 56. privind execuŃia bugetară în trimestrul III. 2018 
Hotărârea nr. 57. privind rectificarea bugetului local  
Hotărârea nr. 58. privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pe anul 2019 
Hotărârea nr. 59. privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Comunei 
Sâncraiu cu Regulamentul local de urbanism aferent acestuia 
Hotărârea nr. 60. privind rectificarea bugetului local 
Hotărârea nr. 61. privind modificarea HCL cu nr. 51/31.10.2018, privind aprobarea taxelor şi 
impozitelor locale pentru anul 2019 
Hotărârea nr. 62. privind stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure pe anul 2019 
Hotărârea nr. 63. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul  de specialitate 
al primarului Comunei Sâncraiu, județul Cluj 
Hotărârea nr. 64. privind aprobarea trecerii unor immobile din domeniul privat în domeniul public al 
Comunei Sâncraiu, 
 
Toate hotărârile sus enumerate au fost îndeplinite. 

 
  Sâncraiu                                            Primar 

                                       03.01.2019                                                        Ing. Póka Andrei-Gheorghe 


