
INFORMARE PRIVIND REALIZAREA HOT ĂRÂRILOR ADOPTATE 
ÎN CURSUL ANULUI 2015 

 
Hotărârea nr. 1. Privind aprobarea deficitului bugetar pe anul 2013 la secŃiunea dezvoltare   
Hotărârea nr. 2. Privind bugetul local pe anul 2014 
Hotărârea nr. 3. Privind actualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” 
Hotărârea nr. 4. Privind aprobarea planului local de acŃiuni şi lucrări de interes local în Comuna 
Sâncraiu pe anul 2014  
Hotărârea nr. 5. Privind aprobarea modalităŃii de gestiune a serviciului de salubrizare în Comuna 
Sâncraiu 
Hotărârea nr.  6. Privind cofinanŃarea concursului de schi fond „Cupa Tomordok” 
Hotărârea nr. 7. Privind aprobarea patrimoniului public şi privat al comunei Sâncraiu pentru anul 2013  
Hotărârea nr.  8. Privind execuŃia bugetară la 31 decembrie 2013 
Hotărârea nr.  9. Privind procedura de cumpărare al imobilului situat la Sâncraiu nr. 356 în vederea 
amenajării unui muzeu 
Hotărârea nr.  10. Privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei 
Sâncraiu, judeŃul Cluj 
Hotărârea nr. 11. Privind cofinanŃarea echipei de fotbal „Voin Ńa” Sâncraiu 
Hotărârea nr.  12. Privind aprobarea demarării procedurii de chemare în judecată pentru recuperarea 
prejudiciului din păşunea împădurită - Boroleasa 
Hotărârea nr.  13. Privind cofinanŃarea activităŃii pentru ocrotirea mediului înconjurător „Ziua 
Mondială a Pământului” 
Hotărârea nr.  14. Privind rectificarea bugetului local  
Hotărârea nr.  15. Privind actualizarea „Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Serviciului 
Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă a comunei Sâncraiu” 
Hotărârea nr.  16. Privind cumpărarea imobilului situat la Sâncraiu nr. 356 în vederea amenajării unui 
muzeu 
Hotărârea nr.  17. Privind stabilirea cotizaŃiei anuale pentru AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară 
„RÍSZEG”  
Hotărârea nr.  18. Privind aprobarea programului de măsuri a gospodărârii localităŃilor Comunei 
Sâncraiu în anul 2014 
Hotărârea nr.  19. Privind cofinanŃarea „Cupei Tomordok – la fotbal” 
Hotărârea nr.  20. Privind aprobarea Regulamentului de păşunat în Comuna Sâncraiu pentru anul 
2014 
Hotărârea nr. 21. privind aprobarea contractării unei scrisori de garanŃie bancară cu o instituŃie 
bancară, pentru garantarea avansului la contractul de finanŃare cu APDRP, pentru realizare proiectului 
„ Modernizarea  infrastructurii forestiere si agricole, comuna Sancraiu, judetul Cluj” 
Hotărârea nr. 22. privind aprobarea asocierii Comunei Sâncraiu, din judeŃul Cluj, conform actului 
constitutive si statutului anexat prezentei hotărâri, în vederea afilierii la  “AsociaŃia Grupul de AcŃiune 
Locală Napoca Porolissum”. 
Hotărârea nr. 23. privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare şi mandatarea d-lui 
Poka Andrei-Gheorghe pentru a vota în Adunarea Generală a AsociaŃiei de Dezvoltarea Intercomunitară 
ECO-METROPOLITAN Cluj 
Hotărârea nr. 24. privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare şi mandatarea 
d-lui Poka Andrei-Gheorghe pentru a vota în Adunarea Generală a AsociaŃiei de Dezvoltarea 
Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj 



Hotărârea nr. 25. privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea soluŃiei optime de 
delegare a serviciului de colectare şi transport al deşeurilor în judeŃul Cluj şi mandatarea d-lui Poka 
Andrei-Gheorghe pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară 
ECO-METROPOLITAN Cluj 
Hotărârea nr. 26. privind închirierea casei pastorale din satul Domoşu pentru Composesoratul Păşune 
Domoşu 
Hotărârea nr. 27. privind cheltuirea unor sume de la capitolul autofinanŃate 
Hotărârea nr. 28. privind rectificarea bugetului local  
Hotărârea nr. 29. privind execuŃia bugetară în trimestrul I 2014 
Hotărârea nr  30. privind aprobarea Planului de pază pe anul 2014 
Hotărârea nr. 31. privind cheltuirea unor sume de la capitolul autofinanŃate 
Hotărârea nr. 32. privind utilizarea excedentului bugetar pentru realizarea unor obiective de investiŃii 
Hotărârea nr. 33. privind rectificarea bugetului local 
Hotărârea nr. 34. privind revocarea art. 2 şi 3 din HCL cu nr. 5/30.01.2014 
Hotărârea nr. 35. privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare în Comuna Sâncraiu 
Hotărârea nr. 36. privind aprobarea modificării HCL nr. 20/31.03.2014 referitor la aprobarea 
Regulamentului de păşunat şi modul de atribuire a suprafeŃelor de păşunat din păşunea comunală aflată în 
domeniul public al comunei Sâncraiu 
Hotărârea nr. 37. privind revocarea HCL cu nr. 26/30.04.2014 
Hotărârea nr. 38. privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice pe anul 2014 pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei  Sâncraiu, judeŃul Cluj 
Hotărârea nr. 39. privind cofinanŃarea „Zilele Comunei Sâncraiu” 
Hotărârea nr. 40. privind modificarea HCL al comunei Sâncraiu cu nr. 39/31.10.2013, privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2014 şi scutire de majorare aferentă anului 
fiscal 2013 şi 2014 
Hotărârea nr. 41. privind finanŃarea deplasării unei delegaŃii la întâlnirea localităŃilor care poartă 
numele Sfântului Ştefan 
Hotărârea nr. 42. privind cofinanŃarea actvităŃilor culturale desfăşurate de ansamblul folcloric „Felszeg 
Gyöngye”  
Hotărârea nr. 43. privind stabilirea cotei ce revine Şcolii Gimnaziale Ady Endre Sâncraiu din veniturile 
realizate din administrarea patrimoniului public (închirieri şi concesiuni) 
Hotărârea nr. 44. privind cofinanŃarea nerambursabilă în anul 2014, a cultelor religioase din Comuna 
Sâncraiu  
Hotărârea nr. 45. privind aprobarea preŃului de pornire la licitaŃia de masă lemnoasă  
Hotărârea nr. 46. privind realizarea exerciŃiului bugetar în semestrul I, 2014 
Hotărârea nr. 47. privind cheltuirea unor sume de la capitolul autofinanŃate 
Hotărârea nr. 48. privind rectificarea bugetului local  
Hotărârea nr. 49. privind aprobarea Statului de FuncŃii şi a reŃelei unităŃilor de învăŃământ din Comuna 
Sâncraiu în anul şcolar 2014/2015 pentru Şcoala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu 
Hotărârea nr. 50. privind aprobarea modificării şi completării Actului Constitutiv şi a Statutului 
AsociaŃiei de Dezvoltarea Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj şi mandatarea d-lui Poka 
Andrei-Gheorghe pentru a semna modificare şi completarea acestor acte 
Hotărârea nr. 51. privind la cheltuirea unor sume de la capitolul autofinanŃate 
Hotărârea nr. 52. privind rectificarea bugetului local  
Hotărârea nr. 53. privind unele măsuri referitoare la circulaŃia tuturor vehiculelor pe drumurile de 
câmp în Comuna Sâncraiu 



Hotărârea nr. 54. privind execuŃia bugetară în trimestrul III. 2014 
Hotărârea nr. 55. privind aprobarea unor măsuri de funcŃionare a AsociaŃiei de Dezvoltare  
Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj  pentru anul 2015 
Hotărârea nr. 56. privind rectificarea bugetului local  
Hotărârea nr. 57. privind aprobarea modificării şi completării domeniului public al comunei Sâncraiu 
Hotărârea nr. 58. privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pe anul 2015 
Hotărârea nr. 59. privind abrogarea HCL cu nr. 50/30.10.2014. 
Hotărârea nr. 60. privind aprobarea modificării şi completării Actului Constitutiv şi a Statutului 
AsociaŃiei de Dezvoltarea Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj şi mandatarea d-lui Poka 
Andrei-Gheorghe pentru a semna modificare şi completarea acestor acte 
Hotărârea nr. 61. privind aprobarea solicitării predării terenului liniei de cale ferată dezafectată aflată 
pe teritoriul UAT Sâncraiu, de la CN CFR SA. 
Hotărârea nr. 62. privind rectificarea bugetului local  
Hotărârea nr. 63. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015 
Hotărârea nr. 64. privind stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure pe anul 2015 
Hotărârea nr. 65. privind acordarea titlului de CetăŃean de Onoare d-lui Vákár István Valentin  
Hotărârea nr. 66. privind aprobarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ în Comuna Sâncraiu pe anul şcolar 
2015 - 2016 
 
 Toate hotărârile sus enumerate au fost îndeplinite. 
 
 

 
  Sâncraiu                                            Primar 

                                       29.01.2015                                                        Ing. Póka Andrei-Gheorghe 


