
 COMUNA  SÂNIOB 

Saniob Nr 199,C.P. 417192, Judeţul Bihor, România 

Tel: 0259 / 441128; CUI:4820291 

e-mail: registratura@saniob.ro; Web: www.saniob.ro  

 Nr.2357/20.05.2022 

 

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.84/20.05.2022, sedinta ordinara a 

Consiliului local al comunei Sâniob , care va avea loc in ziua de 26.05.2022, 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 26.05.2022.     

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

18.05.2022  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune, în vederea casării unor mijloace 

fixe,  

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planurilor de amplasament si delimitare a unor imobile 

din comuna Sâniob în vederea constituirii de numere cadastrale noi și înscrierea in CF  a 

domeniului public. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru investitia  

„DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE PARTER- LOCUINȚĂ C2 ȘI CONSTRUIRE 

ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ÎN COMUNA SÂNIOB, 

JUDEȚUL BIHOR,, 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului orar de lucru și a Regulamentului de 

închiriere a utilajului de tip buldoexcavator aflat în proprietatea comunei Sâniob. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea TARIFELOR ȘI A REGULAMENTULUI 

PRIVIND ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR/OBIECTELOR DE INVENTAR DIN INCINTA 

CĂMINELOR CULTURALE DIN COMUNA SÂNIOB 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie din 

partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul 
„ÎNFIINȚARE AFTER-SCHOOL ÎN LOCALITATEA SÂNIOB,COMUNA SÂNIOB” 

9. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a unui ”TRACTOR ” marca 

UNIVERSAL 650   
10. DIVERSE 
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