
INFORMARE PRIVIND REALIZAREA HOT ĂRÂRILOR ADOPTATE 
ÎN CURSUL ANULUI 2016 

 
Hotărârea nr. 1. Privind aprobarea deficitului bugetar pe anul 2015 la secŃiunea dezvoltare  
Hotărârea nr. 2. Privind bugetul local pe anul 2016 
Hotărârea nr. 3. Privind aprobarea Planului de pază pe anul 2016 
Hotărârea nr. 4. Privind aprobarea planului local de acțiuni și lucrări de interes local în Comuna 
Sâncraiu pe anul 2016 
Hotărârea nr. 5. Privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcŃionare a  
Serviciului Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă a comunei Sâncraiu” 
Hotărârea nr. 6. Privind reactualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” 
Hotărârea nr. 7. Privind cofinanțarea concursului de schi fond „Cupa Tomordok” 
Hotărârea nr. 8. Privind aprobarea normativei de cheltuieli pentru consumul de carburanți a 
autoturismului de serviciu Renault Laguna, aflat în dotarea Primăriei Comunei Sâncraiu  
Hotărârea nr. 9. Privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității 
de audit public intern  
Hotărârea nr.  10. Privind aprobarea patrimoniului public şi privat al comunei Sâncraiu pentru anul 
2015  
Hotărârea nr. 11. Privind execuŃia bugetară la 31 decembrie 2015 
Hotărârea nr.  12. Privind modificarea HCL al Comunei Sâncraiu cu nr. 2/28.01.2016, privind bugetul 
local pe anul 2016 
Hotărârea nr.  13. Privind revocarea HCL cu nr. 7/28.01.2016 
Hotărârea nr.  14. Privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2016 
Hotărârea nr.  15. Privind utilizarea în anul 2016 a excedentului bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 
Hotărârea nr.  16. Privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări 
nerambursabile alocate de la bugetul local al Comunei Sâncraiu, judeŃul Cluj pentru activități nonprofit 
de interes local aferent anului 2016 
Hotărârea nr.  17. Privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public al Comunei Sâncraiu 
în cadrul investiŃiei „Extinderea sistemelor de apă în Sâncraiu (Alunișu și Brăișoru)” 
Hotărârea nr.  18. Privind modificarea HCL al Comunei Sâncraiu cu nr. 61/26.11.2014, privind 
aprobarea solicitării predării şi preluarea terenului liniei de cale ferată dezafectată în suprafaŃă de 91.311 
mp, aflată pe teritoriul UAT Sâncraiu, de la CN CFR SA 
Hotărârea nr. 19. cu privire la aprobarea programului de măsuri a gospodărârii localităŃilor Comunei 
Sâncraiu în anul 2016 
Hotărârea nr. 20. privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public și privat al Comunei 
Sâncraiu în cadrul investiŃiei „Realizare lucrare AISE Cluj nr. 601/2015-modernizare LEA 0,4 kV 
localitatea Domoșu, comuna Sâncraiu, județul Cluj” . 
Hotărârea nr. 21. privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public și privat al Comunei 
Sâncraiu în cadrul investiŃiei „Realizare lucrare AISE Cluj nr. 601/2015-modernizare LEA 0,4 kV 
localitatea Horlacea, comuna Sâncraiu, județul Cluj” 
Hotărârea nr. 22. cu privire la revocarea HCL al Comunei Sâncraiu cu nr. 43/29.10.2015, 
privind retrocedarea prin donaŃie şi întăbularea pe numele Parohiei Reformate Sâncraiu  a unei suprafeŃe 
de teren de 700 mp din domeniul privat al Comunei Sâncraiu și revocarea HCL al Comunei Sâncraiu cu 
nr. 29/26.04.2012 privind acceptarea donaŃiei unei suprafeŃe de 700 mp teren aflat în proprietatea 
Parohiei Reformate Sâncraiu 
Hotărârea nr. 23. privind aprobarea preŃului de pornire la licitaŃia de masă lemnoasă  
Hotărârea nr. 24. cu privire la aprobarea cotizaŃiei anuale pentru “AsociaŃia Grupul de AcŃiune Locală 
Napoca Porolissum” 



Hotărârea nr. 25. privind rectificarea bugetului local  
Hotărârea nr. 26. privind aprobarea Regulamentului de păşunat şi modul de atribuire a suprafeŃelor de 
păşunat din păşunea comunală aflată în domeniul public al comunei Sâncraiu 
Hotărârea nr. 27. privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor de tichete sociale în baza 
Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii 
defavorizate, a modalității de soluționare a situațiilor identificate, precum și procedura de acordare a 
tichetelor pentru grădiniță 
Hotărârea nr. 28. privind aprobarea modificării HCL nr. 26/2016, privind aprobarea Regulamentului 
de păşunat şi modul de atribuire a suprafeŃelor de păşunat din păşunea comunală aflată în domeniul 
public al comunei Sâncraiu 
Hotărârea nr. 29. privind aprobarea modificării domeniului public  al Comunei Sâncraiu 
Hotărârea nr  30. privind închirierea spaŃiului „Sala de aşteptare” din centrul satului Sâncraiu 
Hotărârea nr. 31. privind închirierea imobilului „Cl ădirea morii” din satul Sâncraiu nr. 25 
Hotărârea nr. 32. privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public și privat al Comunei 
Sâncraiu în cadrul investiŃiei „LUCRARE AISE CLUJ nr. 600/2015 MODERNIZARE LEA 20 KV 
HUEDIN FÂNTÂNELE (AXA HUEDIN-C ĂLĂȚELE 2,05 KM, RACORD 20 M SÂNCRAIU - 
0,56 KM, RACORD ELECTROMETAL BELI Ș - 0,5 KM)” 
Hotărârea nr. 33. privind aprobarea amânării plății chiriilor pentru suprafețele de pășuni comunale 
închiriate în anul 2015 
Hotărârea nr. 34. cu privire la execuŃia bugetară în trimestrul I 2016 
Hotărârea nr. 35. privind cofinanŃarea nerambursabilă pentru investiții și reabilitări în anul 2016,  
a cultelor religioase din Comuna Sâncraiu 
Hotărârea nr. 36. privind utilizarea în anul 2016 a excedentului bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 
Hotărârea nr. 37. privind aprobarea unor cheltuieli pentru lucrări de decolmatare din albiile 
 Văii Călata, Văii lui Băl și Canalului Morii 
Hotărârea nr. 38. privind rectificarea bugetului local  
Hotărârea nr. 39. privind alegerea Comisiei de validare 
Hotărârea nr. 40. privind validarea mandatelor consilierilor locali 
Hotărârea nr. 41. privind constituirea Consiliului Local al Comunei Sâncraiu 
Hotărârea nr. 42. privind alegerea președintelui de ședință 
Hotărârea nr. 43. privind alegerea viceprimarului 
Hotărârea nr. 44. privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 
Sâncraiu 
Hotărârea nr. 45. privind aprobarea asocierii UAT Comuna Sâncraiu, din județul Cluj, conform 
Acordului de parteneriat anexat prezentei hotărâri, în vederea implementării SDL (Strategiei de 
Dezvoltare Locală) a Asociației Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum,  pentru programul 2014 
– 2020 
Hotărârea nr. 46. privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consilului Local al 
Comunei Sâncraiu 
Hotărârea nr. 47. privind aprobarea modificării domeniului public  al Comunei Sâncraiu  
Hotărârea nr. 48. privind punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020  a terenului pentru 
constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii  aferente acestuia  
Hotărârea nr. 49. privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Sâncraiu din județul Cluj 
în Adunarea  Generală a ASOCIAȚIEI  REGIONALE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 
DIN BAZINUL HIDROGRAFIC  SOMEȘ-TISA 
Hotărârea nr. 50. privind rectificarea bugetului local  
Hotărârea nr. 51. privind aprobarea preŃului de pornire la licitaŃia de masă lemnoasă  



Hotărârea nr. 52. privind aprobarea amânării plății chiriilor pentru suprafețele de pășuni comunale 
închiriate în anul 2015 
Hotărârea nr. 53. privind desemnarea reprezentantului COMUNEI SÂNCRAIU în cadrul Adunării 
Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj 
Hotărârea nr. 54. privind mandatarea domnului Póka Andrei-Gheorghe să reprezinte Consiliul Local Sâncraiu 
la ședința organizată în vederea desemnării reprezentanților consiilor locale în Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 
Hotărârea nr. 55. cu privire la realizarea exerciŃiului bugetar în semestrul I, 2016 
Hotărârea nr. 56. privind utilizarea în anul 2016 a excedentului bugetar al anului 2015 pentru 
realizarea unor investiții 
Hotărârea nr. 57. privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, com Sâncraiu, sat Domoșu nr. FN, jud. 
Cluj pentru Vincze István  
Hotărârea nr. 58. privind aprobarea încredințării Asociației Culturale Ady Endre Sâncraiu, 
implementarea proiectului finanțat în cadrul programului Europa pentru cetățeni 
Hotărârea nr. 59. privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință fără plată, a microbuzului școlar 
marca Opel Movano, către Școala Gimnazială Ady Endre Sâncraiu 
Hotărârea nr. 60. privind rectificarea bugetului local  
Hotărârea nr. 61. privind aprobarea Statului de FuncŃii şi a reŃelei unităŃilor de învăŃământ din Comuna 
Sâncraiu în anul şcolar 2016/2017 pentru Şcoala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu 
Hotărârea nr. 62. privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2017 
Hotărârea nr. 63. privind rectificarea bugetului local 
Hotărârea nr. 64. privind aprobarea lucrărilor ce se execută în zona drumului comunal și a străzilor 
Comunei Sâncraiu în cadrul investiŃiei „Construire racord fibr ă optică, pilon telekom, localitatea 
Sâncraiu, județul Cluj” 
Hotărârea nr. 65. cu privire la execuŃia bugetară în trimestrul III. 2016 
Hotărârea nr. 66. privind rectificarea bugetului local  
Hotărârea nr. 67. privind aprobarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ în Comuna Sâncraiu pe anul şcolar 
2017 - 2018 
Hotărârea nr. 68. privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public și privat al Comunei 
Sâncraiu în cadrul investiŃiei „EXTINDERE LEA 0,4 KV ÎN LOCALITATEA SÂNCRAIU, 
JUDEȚUL CLUJ” 
Hotărârea nr. 69. privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Sâncraiu pe anul 2017 
Hotărârea nr. 70. privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pe anul 2017 
Hotărârea nr. 71. privind rectificarea bugetului local 
Hotărârea nr. 72. privind stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure pe anul 2017 
  
Toate hotărârile sus enumerate au fost îndeplinite. 
 
 

 
  Sâncraiu                                            Primar 

                                       06.01.2016                                                        Ing. Póka Andrei-Gheorghe 


