
INFORMARE PRIVIND REALIZAREA HOT ĂRÂRILOR ADOPTATE 
ÎN CURSUL ANULUI 2019 

 
Hotărârea nr. 1. privind aprobarea deficitului bugetar pe anul 2018 
Hotărârea nr. 2. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
imobilele situate în Comuna Sâncraiu, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 3. privind aprobarea patrimoniului public şi privat al comunei Sâncraiu pentru anul 2018  
Hotărârea nr. 4. privind aprobarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ în Comuna Sâncraiu pe anul şcolar 
2019 - 2020 
Hotărârea nr. 5. privind aprobarea cotizaŃiei anuale pentru “AsociaŃia Grupul de AcŃiune Locală 
Napoca Porolissum” 
Hotărârea nr. 6. privind aprobarea finanŃării activităŃii sportive, concursul de schi fond „Cupa 
Tomordok” 
Hotărârea nr. 7. privind aprobarea planului local de acŃiuni şi lucrări de interes local în Comuna 
Sâncraiu pe anul 2019  
Hotărârea nr. 8. privind aprobarea unor cheltuieli pentru lucrări de decolmatare din albia Văii 
Domoșului 
Hotărârea nr. 9. privind reactualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” 
Hotărârea nr. 10. privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Serviciului 
Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă a comunei Sâncraiu” 
Hotărârea nr. 11. cu privire la modificarea HCL cu nr. 61/12.12.2018, privind aprobarea taxelor şi 
impozitelor locale pentru anul 2019 
Hotărârea nr. 12. cu privire la execuŃia bugetară la 31 decembrie 2018 
Hotărârea nr. 13. privind mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, 
gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de 
ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale, în 
conformitate cu prevederile OUG 74/2018, aprobată prin Legea 31/2019 
Hotărârea nr. 14. cu privire la abrogarea Art. 3 și modificarea Art. 4 din HCL cu nr. 58/28.11.2018 
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pe anul 2019 
Hotărârea nr. 15. privind aprobarea încheierii unui Contract de prestări a serviciului de salubrizare a 
localităților Comunei Sâncraiu, cu un agent economic autorizat prin ATRIBUIRE DIRECTĂ pentru o 
perioadă de un an 
Hotărârea nr. 16. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Sâncraiu str. Principală nr. 11/A, proprietatea doamnei 
Pascalau Maria, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 17. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Sâncraiu str. Principală nr. 62, proprietatea domnului Gabora 
Andras, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 18. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Sâncraiu str. Principală nr. 70, proprietatea doamnei Okos 
Elisabeta, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 19. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Sâncraiu str. Principală nr. 139, proprietatea doamnei Judea 
Dorina-Simona, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 20. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Sâncraiu str. Principală nr. 141, proprietatea domnului Merca 
Constantin, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 21. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Sâncraiu str. Principală nr. 144/A, proprietatea ADS și S.C. 
SANCLAVIVET S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 



Hotărârea nr. 22. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Sâncraiu str. Principală nr. 212, proprietatea domnului Mate 
Stefan, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 23. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Sâncraiu str. Principală nr. 382, proprietatea domnului 
Kismihaly Francisc, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 24. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Sâncraiu str. Principală nr. 397, proprietatea doamnei Necula 
Adriana-Doina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 25. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Sâncraiu str. Principală nr. 426, proprietatea domnului Varga 
Stefan Attila, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 26. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Sâncraiu str. Principală nr. 429, proprietatea domnului Okos 
Tibor, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărâre nr. 27. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Sâncraiu str. Principală nr. 439, proprietatea domnului Bako 
Laszlo, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 28. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Alunișu str. Principală nr. 9, proprietatea doamnei Velicu 
Elena, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 29. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Alunișu str. Principală nr. 142, proprietatea doamnei Pasca 
Lucretia și a doamnei Bochis Ioana Ramona, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 30. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Alunișu str. Principală nr. 155, proprietatea doamnei Pasca 
Florica, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 31. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Alunișu str. Principală nr. 161, proprietatea doamnei Mudura 
Silvie, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 32. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Alunișu str. Principală nr. 180, proprietatea domnului Fitu 
Rusalim, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 33. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Brăișoru str. Principală nr. 8, proprietatea doamnei Bolfa Ana, 
ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 34. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Brăișoru str. Principală nr. 23, proprietatea domnului Popa 
Teodor, a doamnei Mates Marinela, a domnului Mates Damian și a doamnei Mates Sorinela, ca urmare 
a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 35. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Brăișoru str. Principală nr. 35, proprietatea domnului Crisan 
Alexandru, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 36. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Brăișoru str. Principală nr. 44, proprietatea doamnei Tarau 
Viorica, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 37. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Brăișoru str. Principală nr. 52, proprietatea domnului Farcas 
Liviu, a doamnei Aitonean Ana-Niculina, a doamnei Sabau Elena și a doamnei Valea Viorica, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 38. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Brăișoru str. Principală nr. 119, proprietatea domnului 



Abrudan Samuel și a doamnei Abrudan Vcta Emanuela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită 
Hotărârea nr. 39. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Brăișoru str. Principală nr. 128, proprietatea domnului 
Stancalau Teodor, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 40. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru 
clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Domoșu str. Principală nr. 1/A, proprietatea domnului 
Moldovan Marinel, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 
Hotărârea nr. 41. pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, 
transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 
JudeŃul Cluj” 
Hotărârea nr. 42. cu privire la aprobarea programului de măsuri a gospodărârii localităŃilor Comunei 
Sâncraiu în anul 2019 
Hotărârea nr. 43. cu privire la completarea HCL cu nr. 15/28.02.2019 privind aprobarea încheierii unui 
Contract de prestări a serviciului de salubrizare a localităților Comunei Sâncraiu, cu un agent economic 
autorizat prin ATRIBUIRE DIRECTĂ pentru o perioadă de un an 
Hotărârea nr. 44. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, aprobarea utilizării 
în anul 2019 a excedentului bugetar al anului 2018 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare și aprobarea 
bugetului instituŃiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al anului 
2019 
Hotărârea nr. 45. privind cofinanŃarea nerambursabilă pentru investiții și reabilitări în anul 2019, a 
cultelor religioase din Comuna Sâncraiu 
Hotărârea nr. 46. privind aprobarea finanŃării unor activităŃi culturale organizate de Consiliul Local 
Sâncraiu și a ansamblului de dansuri populare „Felszeg Gyöngye”, pe anul 2019 
Hotărârea nr. 47. privind aprobarea finanŃării activităŃii pentru ocrotirea mediului înconjurător „Ziua 
Mondială a Pământului” 
Hotărârea nr. 48. privind aprobarea amânării plății chiriilor anului 2018 pentru suprafețele de pășuni 
comunale închiriate de Bakos-Pal Ramona-Rodica, Kulcsár Attila PFA și Vincze Jancsi Attila PFA 
Hotărârea nr. 49. privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, com Sâncraiu, sat Sâncraiu nr. 
12/A, jud. Cluj pentru S.C. FARM CARPATINA S.R.L.  
Hotărârea nr. 50. privind execuŃia bugetară în trimestrul I 2019. 
Hotărârea nr. 51. privind aprobarea lucrărilor pentru creărea acces nou și realizare 
branșamente/racorduri la rețele edilitare în zona străzii localității în cadrul investiŃiei ELABORARE 
DOCUMENTA ȚIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUT ĂRII LUCR ĂRILOR DE 
CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BRAN ȘAMENTE LA UTILIT ĂȚI, 
realizată de MARIAN ANGELA, Brăișoru nr. 65 
Hotărârea nr. 52. privind aprobarea modificării domeniului public  al Comunei Sâncraiu 
Hotărârea nr. 53. privind aprobarea unor modificări la documentația de atribuire privind delegarea prin 

concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului 
”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în JudeŃul Cluj” 
Hotărârea nr. 54. privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public al comunei Sâncraiu pentru investiția 
ÎNFIINȚARE PISTĂ DE BICICLETĂ PE TERASAMENTUL CĂII FERATE DEZAFECTATE 
HUEDIN – SÂNCRAIU – CĂLĂȚELE realizată de Comuna Sâncraiu cu sediul în localitatea Sâncraiu 
nr. 340 
Hotărârea nr. 55. privind aprobarea lucrărilor pentru crearea acces nou și realizare 
branșamente/racorduri la rețele edilitare în zona străzii localității în cadrul investiŃiei ELABORARE 
DOCUMENTA ȚIE P.U.Z. INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI DOCUMENTA ȚIE 
PENTRU  AUTORIZAREA EXECUT ĂRII LUCR ĂRILOR DE CONSTRUIRE FERMA DE 
VACI ȘI ABATOR, AMENAJ ĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI 



BRANȘAMENTE LA UTILIT ĂȚI, OPERAȚIUNI NOTARIALE - COMASARE, EXTINDERE 
REȚELE realizată de S.C. PRIME BEEF TRANSILVANIA S.R.L. 
Hotărârea nr. 56. privind rectificarea bugetului local 
Hotărârea nr. 57. privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “ÎNFIIN ȚARE PISTĂ DE 
BICICLET Ă PE TERASAMENTUL CĂII FERATE DEZAFECTATE HUEDIN – SÂNCRAIU – 
CĂLĂȚELE”  
Hotărârea nr. 58. privind implementarea proiectului “ÎNFIIN ȚARE PISTĂ DE BICICLET Ă PE 
TERASAMENTUL C ĂII FERATE DEZAFECTATE HUEDIN – SÂNCRAIU – C ĂLĂȚELE”   
Hotărârea nr. 59. privind realizarea exerciŃiului bugetar în semestrul I, 2019 
Hotărârea nr. 60. privind rectificarea bugetului local 
Hotărârea nr. 61.  privind aprobarea lucrărilor pentru realizare branșamente/racorduri la rețele edilitare 
pe domeniul public al comunei în cadrul investiŃiei CONSTRUIRE AGROPENSIUNEA SAMIRA, 
ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRAN ȘAMENTE  realizată de S.C. FARM CARPATINA S.R.L. 
Hotărârea nr. 62. 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 2019/2020. 
Hotărârea nr. 63. privind rectificarea bugetului local  
Hotărârea nr. 64. privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Sâncraiu pentru 
investiția REALIZARE RE ȚEA AERIAN Ă DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SERVICII DE 
COMUNICA ȚII ELECTRONICE, realizată de S.C. RDS&RCS S.A. 
Hotărârea nr. 65. privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ), comuna Sâncraiu, sat Sâncraiu 
nr. FN pentru S.C. PRIME BEEF TRANSILVANIA S.R.L 
Hotărârea nr. 66. privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru intervenția de urgentă în 
cazurile de violență domestică în Comuna Sâncraiu 
Hotărârea nr. 67. privind aprobarea finanțării cheltuielilor echipei de fotbal F.C. Voința Sâncraiu în 
turul anului competițional 2019 – 2020 al campionatului județean de fotbal. 
Hotărârea nr. 68. privind execuŃia bugetară în trimestrul III. 2019. 
Hotărârea nr. 69. privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pe anul 2020 
Hotărârea nr. 70. privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Sâncraiu pentru 
investiția INFRASTRUCTURĂ DE COMUNICA ȚII ÎN BAND Ă LARGĂ CU REȚELE DE TIP 
NGN ÎN JUDEȚUL CLUJ, realizată de S.C. DAM TELECOM SERVICES S.R.L.. 
Hotărârea nr. 71. privind rectificarea bugetului local.  
Hotărârea nr. 72. privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Sâncraiu pentru 
investiția ÎNFIIN ȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ÎN COMUNA 
SÂNCRAIU, JUDEȚUL CLUJ, realizată de COMUNA SÂNCRAIU. 
Hotărârea nr. 73. privind aprobarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ în Comuna Sâncraiu pe anul şcolar 
2020 – 2021. 
Hotărârea nr. 74. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 
Hotărârea nr. 75. privind stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure pe anul 2020. 
 
 
Toate hotărârile sus enumerate au fost îndeplinite. 
 
 

 
  Sâncraiu                                            Primar 

                                       31.01.2020                                                        Ing. Póka Andrei-Gheorghe 


