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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.91/22.06.2022, sedinta ordinara a 

Consiliului local al comunei Sâniob , care va avea loc in ziua de 28.06.2022, 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 28.06.2022.     

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 26.05.2022 . 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Sâniob pe anul 2022,  
4. Proiect de hotărâre privind  actualizarea componenței echipei mobile care asigură 

intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în comuna Sâniob  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase 

provenită din partida 50051 și 50052 PR Sâniob. 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei și numărului de personal al 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1, 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor specifice și achiziționarea 

documentațiilor tehnice necesare care să argumenteze atestarea comunei SÂNIOB ca stațiune 

turistică de interes local, respectiv depunerea documentației la Ministerul Turismului în vederea 

inițierii unei hotărâri a Guvernului pentru atestarea comunei SÂNIOB ca stațiune turistică de 

interes local. 

8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 
9. DIVERSE 
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