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A N U N T 

 

 În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, se convoacă prin dispoziția primarului nr.99/28.07.2022, sedinta ordinara a 

Consiliului local al comunei Sâniob , care va avea loc in ziua de 03.08.2022, orele 10.00, in 

sala de sedinte a Consiliului local al comunei Sâniob. 

 Pentru respectarea prevederilor art.138 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ și a art.27 alin.2) lit.c) din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului local Sâniob, urmărirea pe internet a ședinței Consiliului local Sâniob se va putea 

realiza de către persoanele interesate, accesând linkul: https://www.saniob.ro/ și butonul 

,,transmisiune în direct ședința Consiliului local Sâniob, începând  cu ora 10.00. 

 Proiectul Ordinii de zi a sedintei se aduce la cunostinta locuitorilor comunei Sâniob, 

potrivit dispozitiilor art.40 alin.6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care este 

următorul: 
 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară din 03.08.2022.     

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 28.06.2022 . 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Sâniob pe anul 2022,  

4. Proiect de hotărâre privind  privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al 

comunei Saniob pe trimestrul II, anul 2022. 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor  Consiliului local al comunei Sâniob 

în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale ,,Szent Istvan,,  Sâniob. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordurilor de colaborare dintre comuna Sâniob și 

gestionarii fondului cinegetic de pe raza comunei Sâniob, 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a documentației tehnico-

economică pentru investiția „Dotarea cabinetului de asistență medicală primară în Comuna 

Sâniob, Județul Bihor” în cadrul apelurilor de proiecte Planul Național de Redresare și 

Reziliență,  I1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală 

primară din cadrul pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională - Componența 12: Sănătate – 

investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești. 

8. Proiect de hotărâre privind  actualizarea componenței Comisiei locale de avizare  a cererilor de 

organizare a adunărilor publice în Comuna Sâniob si aprobarea unor masuri privind organizarea 

si functionarea Comisiei locale de avizare, constituita in baza  Legii nr.60/1991. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice -faza Studiu de Fezabilitate, 

aferente proiectului: „Modernizare străzi de interes local în comuna Sâniob, localitatea Sâniob, 

județul Bihor” din cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice - faza Studiu de Fezabilitate 

aferente proiectului: „Modernizare străzi de interes local în comuna Sâniob, în localitățile Ciuhoi, 

Cenaloș și Sfârnaș, județul Bihor” din cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel 

Saligny” 

11. DIVERSE 
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