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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.55/24.03.2022, sedinta ordinara a 

Consiliului local al comunei Sâniob , care va avea loc in ziua de 30.03.2022, orele 10.00, in 

sala de sedinte a Consiliului local al comunei Saniob. 

 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 Saniob, 

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 30.03.2022.     

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

24.02.2022  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale de prelungire și modificare a 

contractelor de concesiune a spaţiilor cu destinaţia de cabinet medical, situate în Comuna 

Sâniob, satul Cenalos  nr.88 și satul Ciuhoi nr.205,  

 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire 

comunală, 

pe teritoriul comunei Sâniob, județul Bihor 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in 

domeniul situaţiilor de urgenta pentru anul 2022, la nivelul comunei Saniob, judeţul Bihor  

  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi 

financiare necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, pentru anul 2022 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii disponibilului de pajişti din patrimoniul privat al 
comunei Sâniob, precum și aprobarea  Regulamentului privind închirierea prin atribuire directă 

 

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

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

a domeniului public 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatei tehnico-economica pentru investitia 

„ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE, în  Comuna Sâniob", prin 

Programul național de investiții “Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr.95/2021 
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10. Proiect de hotărâre privind prezentarea RAPORTULUI PRIMARULUI  DE 

INFORMARE PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A 

COMUNEI SANIOB, PE ANUL 2021. 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului primarului comunei Sâniob 

privind situatia gestionarii bunurilor si inventarierea patrimoniului comunei la sfarsitul 

anului 2021  

 

12. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului primarului comunei Sâniob 

privind ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local în anul 2021 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

investitia „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ȘI EXTINDEREA 

SEDIULUI PRIMĂRIEI, SAT SÂNIOB, NR. 199, COMUNA SÂNIOB, JUDEȚUL 

BIHOR”, prin Programul național de investiții “Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. 

nr.95/2021 

 
14. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,, C.N.I. " S.A. , a 

amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții  

„Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea sediului primăriei, sat Sâniob, nr. 199, 

comuna Sâniob, județut Bihor ” 
 

15. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 

 

16. Rapoartele de activitate ale Consilierilor locali ai comunei Sâniob, pentru anul 2021 

 

17. DIVERSE 
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                                                                                           Maria-Elena MELA  


