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STATUTUL COMUNEI SÂNPAUL,  JUDEȚUL MUREȘ 

 
 

 
Articolul 1 
 
(1) UAT Sânpaul, județul Mureș este: 

a) unitate administrativ-teritorială de bază din cadrul județului Mureș, România; 
b) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu; 
c) subiect juridic de drept fiscal;  
d) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor 

care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte persoane 
fizice sau juridice, în condițiile legii. 

(2) UAT Sânpaul, județul Mureș are sediul social la adresa: localitatea Sânpaul, nr.261/A, județul 
Mureș, România, cod poștal 547550, tel./fax: 0265.713.512, 0265713506 website: 
www.comunasinpaul.ro. e-mail: sinpaul@cjmures.ro. 
(3) UAT Sânpaul, județul Mureș are codul de înregistrare fiscală: 4323497. 
(4) Însemnele specifice ale UAT Sânpaul, județul Mureș sunt: 

a) stema, model aprobat prin Hotărârea Guvernului României, nr. 867/2008 privind aprobarea 
stemelor comunelor Chețani, Ibănești, Mădăraș, Sânpaul, Sântana de Mureș, Solovăstru, 
Stânceni, județul Mureș, prevăzut în anexa nr. 1.a la prezentul statut. 

b) steagul comunei - model aprobat prin Hotărârea Guvernului Românieinr. 63 din 24 februarie 
2021 privind aprobarea modelului steagului comunei Sânpaul, județul Mureș, prevăzut 
în anexa nr. 1.b la prezentul statut. 

(5)  UAT Sânpaul, județul Mureș nu are identificat imnul UAT Sânpaul, județul Mureș. 
 
Articolul 2 
 
(1) UAT Sânpaul, județul Mureș este situată în partea de vest a județului Mureş, la 21 km 
distanță de municipiul Târgu Mureş.  
(2) UAT Sânpaul, județul Mureș se delimitează din punct de vedere teritorial cu: UAT Ogra, 
UAT Band şi UAT Ungheni, județul Mureș - la nord, UAT Ungheni, județul Mureș - la est,  
UAT Mica, județul Mureș - la sud, UAT Ogra, județul Mureș - la vest.  
(3) UAT Sânpaul, județul Mureș are în componență un număr de 5 localități rurale, care sunt 
amplasate în vecinătatea reședinței: satul Sânpaul (reședința comunei) și satele Chirileu, Dileu 
Nou, Sânmărghita şi Valea Izvoarelor. 
(4) În UAT Sânpaul, județul Mureș, potrivit Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional, cu modificările și completările ulterioare: satul reședință de 
comună are rangul IV, iar satele componente ale comunei au rangul V. Trecerea localităţilor de 
la un rang la altul se face prin lege, la propunerea Consiliului Local, cu consultarea populaţiei 
prin referendum şi a instituţiilor implicate.  
(5) Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și extravilanului pe 
fiecare dintre localitățile menționate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut. 
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Articolul 3 
 
(1) UAT Sânpaul, județul Mureș este situată în zona de contact dintre Câmpia Transilvaniei și 
Podișul Târnavelor. Teritoriul comunei se află la o altitudine care variază între 280 m în luncă şi 
490 m pe culmile dealurilor. Comuna este situată pe râul Mureş, cel mai mare râu şi principalul 
colector din bazinul Transilvaniei. De la intrarea în județ, la Ciobotan şi până la ieşire, în 
Chețani, râul străbate o distanță de 180 km. 
(2) Pe teritoriul Comunei Sânpaul, după caz, se regăsesc o floră și faună foarte diversă, în funcție 
de relieful, distins în mai multe formațiuni: lunca Mureșului, văi înguste între versanți, versanți 
cu diferite forme și înclinații.. 
(3) UAT Sânpaul, județul Mureș dispune de o mare diversitate de soluri în funcție de: variaţiile 
condiţiilor climatice și desfăşurarea reliefului.  
(4) Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de pe raza teritorială a Comunei Sânpaul, județul 
Mureș se regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut. 
 
Articolul 4 
 
(1) UAT Sânpaul din județul Mureș a fost organizată prin Legea nr.2 din 16 februarie 1968 
privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, republicată 
(publicată în Monitorul Oficial nr. 54 din 27 iulie 1981), cu modificările și completările 
ulterioare.  
(2) Comuna Sânpaul, județul Mureș, alcătuită din satele Sânpaul, Chirileu, Dileu Nou,  
Sânmărghita și Valea Izvoarelor, are o bogată istorie ce merge în urmă cu sute de ani. 
Numeroase documente și descoperiri arheologice indică atestarea așezării încă din anul 1263.  
(3) Evoluția istorică a comunei Sânpaul, județul Mureș se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul 
statut. 
 
Articolul 5 
 
(1) Populația Comunei Sânpaul, județul Mureș număra 4233 de locuitori, conform 
recensământului efectuat în 2011. 
(2) Componența și structura populației UAT, defalcate inclusiv pe localități componente, se 
regăsește în anexa nr. 5 prezentul statut. 
(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în vederea 
respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba lor maternă 
în relația cu administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate. 
 

 
Articolul 6 
 
(1) Autoritățile administrației publice locale sunt: 
a) Consiliul Local al comunei Sânpaul, județul Mureș - autoritate deliberativă de la nivelul UAT 
Sânpaul. Consiliul Local al comunei Sânpaul este format din 13 membri; 
b) primarul Comunei Sânpaul, județul Mureș ca autoritate executivă; 
c) La nivelul UAT, Consiliul Local a ales un viceprimar, numele acestuia fiind Antal Zoltán. 
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(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea: 
-   6 consilieri Uniunea Democrată Maghiară din România - UDMR,  
-   2  consilieri Partidul Phralipe al Romilor - PPR, 
-   2 consilieri Partidul Social Democrat - PSD, 
-   2 consilier Partidul Mișcarea Populară - PMP, 
-   1 consilieri Partidul Național Liberal - PNL. 
 

(3) Consiliul Local al Comunei Sânpaul, județul Mureș s-a constatat ca legal constituit prin 
Ordinul Prefectului județului Mureș, nr. 417/27.10.2020. 
(4) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali, precum 
și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr. 6.a la 
prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut, după caz. 
 
Articolul 7 
 
(1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de 
onoare persoanelor fizice române sau străine pentru UAT Sânpaul, județul Mureș. 
(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a 
Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru UAT Sânpaul, județul Mureș. 
(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și 
retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura 
aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/a comunei Sânpaul, județul 
Mureș se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut. 
(4) UAT Sânpaul, județul Mureș nu a conferit titlul de „Cetățean de onoare al Comunei Sânpaul, 
județul Mureș”. 
 

 
Articolul 8 

 
(1) Raza teritorială a UAT Sânpaul, județul Mureș este tranzitată de rețeaua rutieră de transport, 
potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
național - Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările și completările ulterioare.  
(2) Rețeaua rutieră de transport  este formată, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din drumuri de interes 
național, județean și drumuri de interes local.  
(3) Prin UAT Sânpaul, județul Mureș trece calea ferată Războieni - Cetate - Târgu Mureş - Deda. 
(4) UAT Sânpaul, județul Mureș nu dispune de rețea de căi navigabile interioare și porturi, rețea 
de aeroporturi, rețea de transport combinat. 
(5) Rețeaua rutieră de transport din UAT Sânpaul, județul Mureș este prezentată în anexa nr. 8 la 
prezentul statut. 
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Articolul 9 
 
(1) Rețeaua școlară de la nivelul UAT Sânpaul, județul Mureș potrivit Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități de 
învățământ de stat și particular preuniversitar, acreditate. 
(2) Pe raza teritorială a UAT Sânpaul, județul Mureș își desfășoară activitatea un număr total de 
6 unități de învățământ de stat preuniversitar: 3 școli gimnaziale, 1 școală primară și 2 grădinițe 
cu program normal. 
(3) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1) sunt prezentate în anexa 
nr. 9 la prezentul statut. 
(4) UAT Sânpaul, județul Mureș susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație 
prevăzuți la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 
 
Articolul 10 
 
(1) Pe raza teritorială a UAT Sânpaul, județul Mureș își desfășoară activitatea cămine culturale în 
5 sate ale comunei, respectiv, Sânpaul, Chirileu, Sânmărghita, Dileu-Nou și Valea Izvoarelor. 
(2) În cadrul UAT Sânpaul, județul Mureș se organizează manifestări culturale,  activități 
recreative, precum și alte manifestări menite să mobilizeze cetățenii comunei la activități 
culturale diverse. 
(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor culturale se 
regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut. 
(4) UAT Sânpaul, județul Mureș participă la finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele 
locale, din venituri proprii (Consiliul Local Sânpaul), fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii, și de la Consiliul Județean Mureș. 
 
Articolul 11 
 
(1) Pe raza teritorială a UAT Sânpaul, județul Mureș activează: Două Dispensare medicale - unul 
în satul Sânpaul cu puncte de lucru în satele Chirileu, Dileu Nou și Sânmărghita, și altul în 
localitatea Valea Izvoarelor, două Cabinete stomatologice, două farmacii. 
(2) UAT Sânpaul participă la finanțarea activităților de asistență de sănătate publică de la bugetul 
local, din venituri proprii, potrivit legii. 
(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) se realizează prin cabinete medicale ambulatorii ale 
medicilor din comuna Sânpaul. 
(4) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală sunt 
prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut. 
 
Articolul 12 
 
(1) Pe raza teritorială a UAT Sânpaul, județul Mureș se asigură servicii sociale definite potrivit 
art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
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(2) UAT Sânpaul, județul Mureș  activează 7 Asociații de caritate menite să intervină în sprijinul 
populației vulnerabile și pentru a diminua riscul de excluziune socială din comuna Sînpaul, jud. 
Mureș. 
(3) UAT Sânpaul, județul Mureș are constituit Compartimentul de Asistență Socială cu un post 
de Asistent social. 
(4) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de UAT Sânpaul, județul Mureș se regăsește în 
anexa nr. 9 la prezentul statut. 
 
Articolul 13 
 
Pe raza teritorială a UAT Sânpaul, județul Mureș nu își desfășoară activitatea instituții de presă 
în domeniul presei scrise, media on-line și/sau, după caz, media audiovizual. 
 
Articolul 14 
 
(1) Pe raza teritorială a UAT Sânpaul își desfășoară activitatea asociații de tineret și sport: 
(2) Lista cu denumirea instituțiilor de tineret și sport, prevăzute la alin. (1), se regăsește în anexa 
nr. 9 prezentul statut. 
 

 
Articolul 15 
 
(1) Pe raza UAT Sânpaul, județul Mureș activează agenți economici cu diferite domenii de 
activitate. 
(2) Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar 
și terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut. 
 

 
Articolul 16 
 
(1) Patrimoniul UAT Sânpaul, județul Mureș este compus din bunurile mobile și imobile care 
aparțin domeniului public și domeniului privat al UAT Sânpaul, județul Mureș, precum și din 
totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial. 
(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul UAT Sânpaul, județul Mureș, întocmit și atestat 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2001, în conformitate cu prevederile art. 289 și 357 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, se găsește în anexa nr. 11 la prezentul statut. 
(3) Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sânpaul, județul Mureș este 
atestat prin Anexa nr. 79 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului 
public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul UAT Sânpaul, județul Mureș se actualizează ori de 
câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a UAT Sânpaul, 
în secțiunea dedicată acestui statut (https://www.comunasinpaul.ro). 
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Articolul 17 
 
(1) Toate localitățile aparținătoare comunei dispun de infrastructură de gaz/energie electrică, apă 
potabilă și canalizare. 
(2) Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul UAT Sânpaul, județul Mureș 
sunt, după caz: 
a) serviciul public de alimentare apă și canalizare în cadrul comunei Sânpaul, județul Mureș este 
furnizat prin contract încheiat la nivel de Asociația de Devoltare Intercomunitară “AQUA 
INVEST MURES” cu operatorul COMPANIA AQUASERV S.A.; 
b) serviciul public de salubrizare este furnizat prin contract încheiat la nivel de A.D.I. Ecolect 
Mureș cu operatorul Silevy Salubriserv SRL-SC Brai Cata SRL, pentru gestionarea unui sistem 
integrat al deșeurilor la standardele europene: colectareai deșeurilor în mod selectiv și asigurarea 
capacității infrastructurii de gestionare, tratare și eliminare a deșeurilor pe raza de competentă a 
unităților administrativ-teritoriale partenere - comuna Sânpaul, județul Mureș;  
c) furnizare energie electrică de către Delgaz Grid S.A.; 
d) serviciul de iluminat public - Elbi Energy Projects SRL; 
e) alte servicii publice: reţele de comunicaţii Romtelecom, Vodafone, Orange, RDS&RCS. 
 

Articolul 18 
 
Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a UAT Sânpaul, județul Mureș 
sunt furnizate de Distribuție Energie Electrică Romania sucursala Mureș. După 1989, operatorul 
de distribuție din județul Mureș funcţionează sub mai multe titulaturi: FRE Târgu-Mureş, EDEE 
Târgu Mureş, SD Târgu Mureş şi SDFEE Târgu Mureş. 
 
Articolul 19 
 
Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a UAT Sânpaul, județul Mureș este asigurată de 
compania E.ON GAZ DISTRIBUTIE. 
 
Articolul 20 
 
(1) Serviciul public de administrare a domeniului public al UAT Sânpaul, județul Mureș este 
asigurat de către primărie prin Compartimentul Gospodărire comunală. 
(2) Asigurarea liniștii și ordinii publice în cadrul comunității locale reprezintă atribuții principale 
ale Primarului și Consiliului Local, fiind asigurate prin intermediul Poliției locale Sânpaul care 
prezintă Consiliului Local informări și rapoarte cu privire la problemele generale și măsurile ce 
se impun pentru îmbunătățirea situației în acest domeniu. 
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Articolul 21 
 
(1) UAT Sânpaul, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe și de obiective de interes 
public local, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în subordinea sa, cu 
respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările 
ulterioare. 
(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca 
denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice 
altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai 
după ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană, respectiv a 
municipiului București, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu 
modificările și completările ulterioare. 
(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se face prin 
hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt 
amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanței 
Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 
Articolul 22 
 
(1) UAT Sânpaul, județul Mureș are intenția să realizeze un cadru de cooperare sau asociere cu 
organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și artistice, 
organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care vizează 
dezvoltarea comunității. 
(2) UAT Sânpaul, județul Mureș acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative cu 
caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează în strategia de 
dezvoltare a unității administrativ- teritoriale.  
(3) UAT Sânpaul, județul Mureș poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în 
baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 
(4) Lista cu denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea 
pe raza teritorială a UAT Sânpaul, județul Mureș se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 
 
Articolul 23 
 
(1) Pe teritoriul UAT Sânpaul, județul Mureș își desfășoară activitatea 5 partide politice sau 
organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 
14/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în UAT Sânpaul se găsește în anexa nr. 
12 la prezentul statut. 
 
Articolul 24 
 
(1) Pe teritoriul UAT Sânpaul, județul Mureș își desfășoară activitatea organizații sindicale sau 

asociații profesionale. 
(2) Lista organizațiilor sindicale sau asociațiilor profesionale, după caz, care își desfășoară 

activitatea în UAT Sânpaul, județul Mureș se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 
 

Articolul 25 
 
(1) În UAT Sânpaul, județul Mureș își au prezența următoarele culte religioase: Ortodoxe, 
romano catolice, reformaţii, martorii lui iehova. 
(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăsește 
în anexa nr. 12 la prezentul statut. 
 

 
Articolul 26 
 
Populația din UAT Sânpaul, județul Mureș este consultată și participă la dezbaterea problemelor 
de interes local sau județean, după caz, astfel: 
a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii;  
b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, în mediul rural, și pe cartiere și/sau 
zone ori străzi, în mediul urban, după caz; 
c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;  
d) prin participarea la ședințele consiliului local sau județean, după caz; 
e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Local. 
 
Articolul 27 
 
(1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare și validare a acestuia 
se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 
referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz.  
(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale comunei 
ori numai în unele dintre acestea. 

 
Articolul 28 
 

UAT Sânpaul, județul Mureș, când este cazul, se asociază sau cooperează, cu persoane 
juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și realizării 
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în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea 
prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
Articolul 29 
 
(1) UAT Sânpaul, județul Mureș, când este oportun, aderă la asociații naționale și internaționale 
ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 
(2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de UAT Sânpaul, 
județul Mureș se regăsește în anexa nr. 13 la prezentul statut. 
 
Articolul 30 
 
Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, 
prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, 
obiceiuri și/sau tradiții, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul statut. 
 

 
Articolul 31 
 
Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.                    
 
Articolul 32 
 
Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului UAT Sânpaul, județul Mureș sau a 
anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative. 
 
Articolul 33 
 
Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură 
juridică. 
 
Articolul 34 
 
Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 33 se actualizează, în 
funcție de modificările și completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel 
puțin o dată pe an. 

Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei unității administrativ-teritoriale:  
 
UAT Sânpaul, județul Mureș are identificată stema comunei, aprobată prin Hotărârea nr. 
867/2008 privind aprobarea stemelor comunelor Chețani, Ibănești, Mădăraș, Sânpaul, Sântana 
de Mureș, Solovăstru, Stânceni, județul Mureș 
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Descrierea stemei: 
Stema comunei Sânpaul, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un 
scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat. 
În partea superioară, în câmp albastru, se află un castel de argint. 
În vârful scutului, în câmp roșu, se află un căprior de argint și roșu, 
două spice de grâu de aur. 
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. 
Semnificațiile elementelor însumate: 
Castelul amintește de istoria localității. 
Spicele de grâu semnifică ocupația de bază a locuitorilor, agricultura. 
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are 
rangul de comună. 

 
Anexa nr. 1.b la statut 
Descrierea și semnificațiile însumate ale modelului steagului, precum și modalitățile de utilizare, 
conform prevederilor legale: 
 
UAT Sânpaul, județul Mureș are identificat modelul steagului, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului României, nr. 63 din 24 februarie 2021 privind aprobarea modelului steagului 
comunei Sânpaul, județul Mureș. 
 

     
DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale modelului steagului comunei 
Sânpaul, județul Mureș 
Descrierea steagului 
Modelul steagului comunei Sânpaul este o pânză de formă dreptunghiulară, cu proporția 
dintre lățimea și lungimea laturilor de 2/3, de culoare albă, având în centru stema comunei 
Sânpaul.Ambele fețe ale steagului (față și verso) sunt identice.Steagul se fixează pe hampă în 
partea stângă, pe lățime. 
Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului 
Descrierea stemei 
Stema comunei Sânpaul se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.În 
partea superioară, în câmp albastru, se află un castel de argint. În vârful scutului, în câmp 
roșu, se află un căprior de argint și roșu, două spice de grâu de aur.Scutul este timbrat de o 
coroană murală de argint cu un turn crenelat. 
Semnificațiile elementelor însumate 
Castelul amintește de istoria localității. Spicele de grâu semnifică ocupația de bază a 
locuitorilor, agricultura. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are 
rangul de comună. Culoarea albă simbolizează aspirația spre pace, onestitate, valori pozitive, 
ce caracterizează localnicii și plaiurile lor. 
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Anexa nr. 1.c la statut 
Titlul, textul și muzica, precum și modalitățile de utilizare, conform prevederilor legale. 
 
UAT Sânpaul, județul Mureș nu are identificat Imnul comunei 

Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și a extravilanului pe 
fiecare dintre localități. 
 

Comuna Sânpaul, județul Mureș, Transilvania, România, este situată în zona de contact 
dintre Câmpia Transilvaniei și Podișul Târnavelor cuprinzând 5 localități: Sânpaul (reședința de 
comună), Chirileu, Dileu Nou, Sânmărghita și Valea Izvoarelor. 
 

 

    

                                       
                                               Comuna Sânpaul pe harta județului Mureș 

 
Zona cuprinde terenurile agricole din intravilan şi extravilan, proprietate publică şi privată a 

persoanelor fizice şi juridice. Terenurile agricole cuprind suprafeţe productive: arabile, vii, 
livezi, pepiniere viticole, pomicole, păşuni, fânaţe, sere, solarii şi altele asemenea, dar şi 
vegetaţie forestieră (dacă nu fac parte din amenajările silvice), păşuni împădurite, construcţii şi 
instalaţii agro-zootehnice şi de exploatare agricolă, platforme şi staţii de depozitare care servesc 
nevoilor agricole şi terenuri neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia 
agricolă.  
 
Date administrativ-teritoriale: 
a. Suprafaţa totală a UAT: 5538,83 ha din care: 

 intravilan : 814,48 ha. 
- Sânpaul - 338,21 ha, 
- Valea Izvoarelor - 106,12 ha, 
- Chirileu - 314,82 ha, 
- Sânmărghita - 31,32 ha, 
- Dileu-Nou - 24,01. 

 extravilan: 4724,35 ha. 
b. Suprafaţa terenurilor pe categorii de folosinţă: 

 teren neagricol: 1145 ha,   
 agricol: 4199 ha, 
 teren arabil – 3177 ha, 
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 păşune: 616 ha, 
 fâneaţă: 280 ha, 
 livezi: 26 ha, 
 pădure: 664 ha, 
 construcții: 286 ha, 
 terenuri cu ape și stuf: 85 ha, 
 căi de comunicații 110 ha,  

 
Delimitarea intravilanului comunei, evidența proprietăților și a folosinței terenurilor, disciplina și 
modul de amplasare a construcțiilor se stabilesc prin Planul de amenajare a teritoriului, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local Sânpaul. 
 

                             

              
                        Chirileu Dileu Nou 

              
Sânmărghita Sânpaul 
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                                                             Valea Izvoarelor 

Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul unității administrativ-teritoriale 
 
I.Hidrografia 
Resursele de apă din Culoarul Mureşului sunt formate din reţeaua de râuri (permanente sau 
temporare), izvoare şi din ape freatice şi de adâncime. Pe teritoriul administrativ al comunei 
Sânpaul sunt prezente toate cele trei forme de organizare a resurselor de apă. 
Apele freatice dețin rol important în alimentarea cu apă a gospodăiilor populaţei comunei, iar în 
anumite condiţii locale determină menţinerea excesului de umiditate. Lunca râului Mureş are 
stratul freatic aproape de suprafaţă, aflat în legătură directă cu nivelul apei din albie. În cazul 
unor precipitaţii abundente şi în timpul topirii bruşte a zăpezii, aceste nivele pot avea creşteri 
excepţionale de ordinul a 0,50 m până la 1,00 m.  
Apele de suprafaţă - pentru Culoarul Mureşului nivelul de bază cu rol de „atractor” de rang 
continental este reprezentat de Marea Neagră, de rang regional – confluenţa Tisei cu Dunărea, de 
rang zonal – confluenţa Mureşului cu Tisa, de rang local – cota minimă din culoar din cadrul 
comunei Sânpaul (281 m) înregistrată la confluenţa Văii Lăscud cu Mureşul. Râul Mureş, cu 
rangul hidrografic de ordinul III, se dezvoltă pe aliniamentul celor mai mici altitudini ale 
culoarului, pe direcţie generală sud-vest – nord-est determinată de orientarea şi înclinarea pe 
acestă direcţie a Depresiunii Transilvaniei  
Râul Mureşul, după ce părăseşte sectorul de defileu, se lărgeşte treptat, formând un culoar de 
eroziune larg în cadrul Podişului Transilvaniei. Fundul culoarului este larg (1-3 km) având 
secţiune transversală de formă trapezoidală, iar la partea superioară a acestuia lăţimea atinge 5-8 
km.  
Pârâul Mare are o lungime în cadrul culoarului de cca. 11 km, o pantă medie de 5 m/km şi un 
coeficient mediu de sinuozitate (raportul dintre lungimea în linie dreaptă şi lungimea reală a 
cursului) de 1,21. Suprafaţa bazinului hidrografic este de 43 km2 şi are un grad redus de 
împădurire a bazinului care este de cca. 10,1 %.  
Pârâul Lăscud are o lungime în cadrul culoarului de cca. 9 km, o pantă medie de 6 m/km şi un 
coeficient mediu de sinuozitate (raportul dintre lungimea în linie dreaptă şi lungimea reală a 
cursului) de 1,11. Suprafaţa bazinului hidrografic este de 23 km2 şi are un grad redus de 
împădurire a bazinului care este de cca. 11,9 %.  
 

Celelalte ape curgătoare de suprafaţă de pe teritoriul comunei Sânpaul au o lungime sub 5 km 
şi intră în categăria pâraielor cu scurgere temporară, nefiind astfel înregistrate în cadastrul apelor.  
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Clima comunei Sânpaul este influenţată de factorii climatogenetici (poziţia geografică, 
radiaţia solară, circulaţia generală a atmosferei, relieful, solul, vegetaţia, suprafeţele acvatice) la 
care se adaugă activităţile antropice.  
 
II. Flora zonei prezintă un potenţial peisagistic ridicat cu păduri, pajiști și fânețe bine 
gospodărite, pe care se mențin arbori izolați și tufăriș.  
 

Vegetaţia naturală de pe teritoriul comunei se încadrează în Seria de zonalitate vest-
europeană, etajul nemoral de dealuri şi podişuri cu subetajul gorunului şi etajul termonemoral de 
poziţie (silvostepic transilvănean (Şt. Csuros, 1951), Provincia biogeografică Central-Europeană 
Carpatică. Pe lângă acestea apar şi o serie de asociaţii vegetale azonale legate mai ales de 
prezenţa Mureşului şi mai puţin de condiţiile litologice. Vegetaţia primară a fost înlocuită, de-a 
lungul timpului istoric, în mare parte, de către formaţiuni vegetale secundare de climax sau de 
„pionerat” ori vegetaţe de origine antropică.  

Vegetaţia forestieră naturală este bogată în: goruneto – cărpinetele „transilvane”. Suprafeţe 
mai însemnate se găsesc în sud-vestul comunei (pădurea Statului, pădurea Beşineu, pădurea 
Pojoroaia). Lunca Mureşului, protejată de diguri, conservă relativ bine asociaţii de zăvoi 
edificate de sălcii şi răchite, protejate de asemenea în cadrul SCI Valea Mureşului. Pe 
suprafeţele, cândva ocupate de livezi se devoltă asociaţii de şibleac (vegetaţie arbusticolă 
xerotermă) formate din pruni, printre care sa mai observă exemplare de pomi fructiferi 
sălbătăciţi. 
 
III. Fauna 
Din punct de vedere ecologic fauna comunei face parte din cadrul faunei pădurilor nemorale de 
dealuri şi podişuri, faunei ariilor umede şi faunei sinantrope. 
Fauna pădurilor nemorale. 

Fauna mamiferelor este puternic afectată de activitatea umană, care a dus la o fragmentare 
deosebită a pădurilor. Cele mai reprezentative sunt rozătoarele, cum ar fi pârşii (pârşul mare, 
pârşul cu coadă stufoasă, pârşul de alun, pârşul de stejar). Dintre mamiferele mari se întâlnesc 
căprioara, viezurele, jderul, mistreţul, vulpea şi iepurele. Cu totul sporadic, de obicei în tranziţie 
se întâlneşte lupul. 

Fauna reptilelor este săracă, rar se întâlneşte vipera, ceva mai comun este şarpele orb. Dintre 
amfibieni se întâlneşte batracianul. 

Aviafauna este mai numeroasă. Astfel, se întâlnesc porumbeii sălbatici, turtureaua, mierla, 
sturzul cântător, câneparul, frunzăriţa cenuşie, sylvide, cucul, dintre ciocănitoare se întâlnesc 
ciocănitoaea sură şi ciocănitoarea mare. Răpitoarele de zi specifice sunt uliul porumbar, eretele. 
Dintre strigide se întâlneşte huhurezul. 

Aviafauna luncilor, destul de variată, are ca reprezentanţi în zonă codobătura, fluierarul de 
munte, pescărelul albastru mic, barza. Prin sălcişurile ce s-au mai păstrat sunt caracteristice: 
privighetoarea cenuşie, privighetoarea cu cap negru, purceluşa, pitulicea verde, prezenţă rară în 
regiune, pupăza, precum şi unele răpitoare, venite din păduri, ca: eretele şi vânturelul, raţa 
cârâitoare, privighetoarea de stuf, lăcarul, nagâţul. Se întâlnesc, de asemenea, pe malul apelor 
unii amfibieni, cum ar fi broasca mare de lac, broasca mică de lac, precum şi şarpele de apă. 

Ihtiofauna Mureşului se încadrează în zona scobarului. 
Fauna ariilor intens umanizate 

Principala caracteristică a acestui tip de complex faunistic, ca urmare a activităţii omului este 
diversitatea taxonomică redusă, care se accentuează pe măsură ce creşte presiunea antropică 
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asupra mediului şi dispariţia mecanismelor naturale de reglare numerică a efectivelor, ea 
efectuându-se de către om, adeseori în mod brutal, pentru anumite specii, însă ineficient. 
 
III. Soluri 
 

Relieful în comuna Sânpaul este format din mai multe formațiuni: Lunca Mureșului, văi 
înguste între versanți, versanți cu diferite forme și înclinații. 

UAT Sânpaul, județul Mureș dispune de o mare diversitate de soluri. Ca principale tipuri de 
sol de pe teritoriul comunei sunt:   
- Argiluvisolurile sunt solurile zonale dominante şi se dezvoltă în condiţii de drenaj natural bun 
sau moderat şi cu apă freatică de regulă la peste 5 m adâncime. Solurile din această clasă au un 
potenţial de fertilitate moderat spre slab.  
- Solurile brune argiloiluviale şi brune luvice, sunt formate pe luturi bogate în componente 
bazice și au un conţinut mijlociu de humus. Sunt solurile cel mai mult folosite în agricultură de 
pe teritoriul comunei, în multe cazuri apar terasate prin lucrări agricole mai vechi.  
- Luvisolurile albice ocupă suprafeţele relativ plane şi depresionare, cu drenaj extern slab. Sunt 
foarte slab aprovizionate cu substanţe nutritive. Conţin humus de calitate inferioară, foarte puţin 
fosfor, conţin aluminiu şi mangan mobili în concentraţii toxice pentru plante şi prezintă 
fenomene de imobilizare a fosforului prin formarea de fosfaţi de aluminiu şi de fier, insolubili.  
- Cernisolurile, reprezentate în funcţie de materialul parental (marne sau argile). 
- Solurile hidromorfe sunt reprezentate de solurile gleice. Ele ocupă suprafeţe mai importante în 
lunca Mureşului, mai ales în zona fostelor meandre, ce denotă formarea recentă a acestora şi în 
zonele de apariţie a izvoarelor. Solurile gleice conţin puțin humus și sunt slab aprovizionate în 
fosfor , compacte, excesiv de umede şi cu regim aerohidric defectuos.  
- Solurile neevoluate sau trunchiate datorită proceselor de eroziune foarte active sunt 
neproporţional de mult răspândite.  
- Regosolurile sunt răspândite pe toate categoriile de versanţi, folosiţi mai ales ca şi păşune, unde 
acţiunea de eroziune a apei este destul de activă, încât solificarea nu poate să avanseze, 
rămânând într-un stadiu incipient. Materialul parental neconsolidat, afânat (format din nisipuri) 
este menţinut aproape de suprafaţă prin procese de eroziune. Au un conţinut redus de humus şi 
substanţe nutritive. Sunt de calitate slabă.  

Prin eroziune accelerată, determinată de o folosire neraţională, precum şi datorită 
fenomenelor de alunecare se ajunge rapid la soluri descoperite, denumite erodisoluri, ale căror 
orizonturi rămase nu permit încadrarea într-un anumit tip de sol.  
Materialul rezultat în urma eroziunii se depune la baza versanţilor sub formă de coluvio-proluvii 
nehumifere, colmatând terenurile cu un strat grosier de peste 50 cm grosime, formând aşa 
numitele coluvisoluri.  
 
IV. Resursele de subsol ale UAT Sânpaul, județul Mureș 
În subsolul localității se găsește . 
 
Zone naturale protejate;  
- ROSCI0367 - Râul Mureş între Moreşti şi Ogra; 
- Pădurile;  
- Cursurile de apă;  
- Spaţiile verzi din intravilan 
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Datele privind înființarea UAT Sânpaul, județul Mureș, 
prima atestare documentară, precum și evoluția istorică 

 
Sânpaul (în germană: Paulsdorf, în maghiară: Kerelőszentpál) este o comună în județul 

Mureș, Transilvania, România, formată din satele Chirileu, Dileu Nou, Sânmărghita,  
Sânpaul (reședința) și Valea Izvoarelor. 
(1) Comuna este atestată încă din anul 1263 sub denumirea de Kerelew şi se regăseşte în diferite 
documente istorice. 
a) Primul document, în care este consemnată existența satului Sânpaul este „A székely föld 
leirása” Vol.V, editat în anul 1871 de Orbán Balázs, în care se aminteşte în paginile 29, 30 faptul 
că din Kerelew încă din anul 1263 erau trimise persoane pentru apărarea castelului din Sânpaul.  
b) Un alt document istoric, care face referire la existența comunei Sânpaul, este „Registrul 
Arhidiaconatului din județul Târnava Mică”, în care la pagina 614 este consemnat că Szent-Pál 
(Sânpaul) a plătit între anii 1332-1337 drept dijmă Vaticanului suma de 40 dinari.  
(2) În 1575 pe teritoriul comunei a avut loc o bătălie importantă pentru stăpânirea Transilvaniei, 
între oştile principelui Ştefan Báthori şi a nobililor conduşi de Békés Gáspár.  
(3) Satul Sânpaul este atestat documentar în anul 1332 cu numele de Sancta Paulo. Existența 
satului Sânpaul este legată de existența cetății, care astăzi poartă numele  ”Castelul Haller”. 
Cetatea a existat până la secolul al XIII-lea aparținând mai multor proprietari, însă din anul 1610 
a aparținut familiei Haller.  
(4) Tot din 1610, și satele Sânmărghita şi Chirileu au trecut în proprietatea familiei Haller. 
(5) Cetatea a suferit mari distrugeri cu ocazia asediului din 1704, când a fost cucerită de curuții 
lui Rákoczi. Rămăşițele medievale au fost demolate la mijlocul secolului XVIII, când din anul 
1760 s-a început construirea castelului actual, în stil baroc sub îndrumarea lui Haller Gábor, 
având o vechime de peste 250 ani. 
(6) În anul 1875, înainte de a muri, Haller Ferenc trece proprietatea din Sânpaul pe numele lui 
Haller György, care se ocupa de castelul din Ogra.  
 
Satul Chirileu, (în maghiară Kerelő) este un sat în comuna Sânpaul din județul 
Mureș, Transilvania, România. Satul are prima atestare în anul 1332. 
 
Satul Dileu Nou, (în trecut Dileul Unguresc, în maghiară Magyardellő) este un sat în comuna 
Sânpaul din județul Mureș, Transilvania, România. Satul are prima atestare în anul 1344. 
 
Satul Sânmărghita, este un sat în comuna Sânpaul din județul Mureș, Transilvania, România. 
Satul are prima atestare în anul 1408. 
 
Satul Valea Izvoarelor (în maghiară Búzásbesenyő) este un sat în comuna Sânpaul din județul 
Mureș, Transilvania, România. Satul are prima atestare în anul 1349. Localitatea este situată în 
valea pârâului Beșeneu (în maghiară Besenyő-patak), la 2 km de drumul 
național DN15/E60 Târgu Mureș - Turda. Satul este străbătut la nord de Autostrada A3 cu care 
este legat prin nodul rutier din Ungheni. Aeroportul Internațional Transilvania se află la o 
distanță de 6 km de Valea Izvoarelor. Conform Repertoriului Arheologic Național al 
Ministerului Culturii, în punctul numit Teleacul Mic s-a descoperit o așezare geto-dacică din 
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epoca La Tène (sec. I î.Hr.). Mormântul Eroilor Români din Al Doilea Război Mondial este 
amplasat în incinta cimitirului ortodox din localitate. A fost amenajat în anul 1944, restaurat în 
anul 1984 și are o suprafață de 7,2 mp. În acest mormânt sunt înhumați 12 militari necunoscuți și 
2 militari cunoscuți. 

Componența și structura populației UAT Sânpaul, județul Mureș,  
defalcate pe localități componente 

 
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Sânpaul număra 4.233 

de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4016  
locuitori. Populația de sex feminin număra 2.121 de persoane în anul 2011, reprezentând 0,11% 
din totalul populației comunei, iar populația de sex masculin număra 2.112 persoane, 
reprezentând 49,89% din totalul populației comunei. 

Nu există o etnie majoritară, locuitorii fiind maghiari (34,63%), români (30,92%) 
și romi (30,9%). Pentru 3,54% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de 
vedere confesional, nu există o religie majoritară, locuitorii fiind ortodocși (43,8%), romano-
catolici (34,28%), reformați (15,92%) și a altor culte religioase (2,53%). Pentru 3,47% din 
populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

 
   Componența localităților: 
Nr. 
Crt 

Localitatea Nr. de locuitori 

1 Sânpaul 1565 
2 Valea Izvoarelor 1156 
3 Chirileu 1008 
4 Sânmărghita 295 
5 Dileu-Nou 209 
Total 4233 

 
Conform Anuarului statistic 2020 al Direcției Județene de Statistică Mureș, populația 

comunei Sânpaul, Județul Mureș după domiciliu, pe sexe la data de 01.07.2019 număra în total 
4507 locuitori, din care bărbați - 2285 persoane, femeil - 2222 persoane. 
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Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali  

de la nivelul UAT Sânpaul, județul Mureș   
precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992 

 
PRIMAR  
a) mandatul 1992-1996 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Ilyes Iosif Vasile 12.02.1942 UDMR 1992-1006

 
b) mandatul 1996-2000 

 

 
c) mandatul 2000-2004 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Simon Istvan 25.08.1965 UDMR 2000-2004

 
d) mandatul 2004 - 2008 
 Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Simon Istvan 25.08.1965 UDMR 2004-2008

 
e) mandatul 2008-2012 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Simon Istvan 25.08.1965 UDMR 2008 - 2012 

 
f) mandatul 2012-2016 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Simon Istvan 25.08.1965 UDMR 2012-2016 

 
g) mandatul 2016-2020 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Ilyes Iosif Vasile 12.02.1942 UDMR 1996-2000
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1. Simon Istvan 25.08.1965 UDMR 2016-2020

 
h) mandatul 2020-2024 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Simon Istvan 25.08.1965 UDMR 2020 -  

 

 
Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare  

ale mandatelor aleșilor locali  
de la nivelul UAT Sânpaul, județul Mureș ,  

precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992 
 
I. CONSILIERI LOCALI  
 
a) mandatul 1992-1996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) mandatul 1996-2000 
Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Ignat Alexandru 12.10.1935 PUNR 1996-2000

2. Miklos Alexandru 18.04.1940 UDMR 1996-2000

3. Bidi Alexandru 14.07.1947 Partida Romilor 1996-2000

4. Bidi Alexandru 31.01.1949 Partida Romilor 1996-2000 

5. Barabas Dominic 17.07.1946 UDMR 1996-2000 

6. Fodor Karol 21.09.1942 UDMR 1996-2000 

7. Cîmpean Dumitru 08.11.1929 PUNR 1996-2000 

8. Cîmpean Aurel 02.06.1935 PUNR 1996-2000 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă

0 1 2 3 4 

1. Ignat Alexandru 12.10.1935 PUNR 1992-1996 

2. Bogdan Stefan 19.09.1927 PUNR 1992-1996 

3. Kakasi  Arpad 25.10.1930 UDMR 1992-1996 

4. Fodor Karol 21.09.1942 UDMR 1992-1996 

5. Miklos Alexandru 18.04.1940 UDMR 1992-1996 

6. Masek Anton 07.03.1948 UDMR 1992-1996 

7. Kedei Pavel 06.05.1948 UDMR 1992-1995 

8. Bidi Alexandru 14.07.1947 Partidul Romilor 1992-1996 

9. Bidi Alexandru 31.01.1949 Partidul Romilor 1992-1996 

10. Somfalean Gheorghe 26.06.1920 Convenţia Democrată 1992-1994 

11. Câmpean Dumitru 08.11.1929 PUNR 1992-1996

12. Sepsi Alexandru 01.04.1944 UDMR 1994-1996

13. Câmpean Aurel 02.06.1935 PUNR 1994-1996

14. Barabas Dominic 17.07.1946 UDMR 1995-1996
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9. Aszalos Ioan 16.08.1948 UDMR 1996-2000

10. Bogdan Stefan 19.09.1927 PUNR 1996-2000

11. Masek Anton 07.03.1948 UDMR 1996-2000 

12. Kasaki Arpad 25.10.1930 UDMR 1996-2000 

13. Simon Istvan 25.08.1965 UDMR 1998-2000 

 
c) mandatul 2000-2004 
Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă

0 1 2 3 4 

1. Barabas Dominic 17.07.1946 UDMR 2000-2004

2. Lorincz Iosif 10.02.1948 UDMR 2000-2004

3. Bodi Coloman 23.07.1964 Partida Romilor 2000-2004

4. Bidi Alexandru 14.07.1946 Partida Romilor 2000-2004 

5. Ignat Alexandru 12.10.19350 PUNR 2000-2004 

6. Orban Aron 24.09.1937 UDMR 2000-2004 

7. Man Ioan 01.05.1953 PSD 2000-2004 

8. Pasca Alexandru 09.06.1950 PSD 2000-2004 

9. Pop Valentin 27.03.1970 PSD 2000-2004 

10. Nemet Mihai 17.09.1949 UDMR     2000-2004

11. Nemet Gabriel Iosif 09.11.1966 UDMR     2000-2004

12. Beres Iosif 03.10.1947 UDMR     2000-2004

13. Săulean Gheorghe 26.02.1950 PUNR    2000 - 2004

 
 
d) mandatul 2004-2008 
Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă

0 1 2 3 4 

1. Bodi Coloman 23.07.1964 PRSD 2004-2008 

2. Cîmpean Letitia 15.11.1954 PRM 2004-2008

3. Ignat Florin 18.04.1955 PSD 2004-2008 

4. Kadar Stefan 15.07.1963 UDMR 2004-2008 

5. Kedei Pal Elod 25.05.1978 UDMR 2004-2008 

6. Lorincz Francisc 05.11.1951 UDMR 2004-2008 

7. Meghes Vasile 01.08.1972 PNL 2004-2008 

8. Nemet Mihail 17.09.1949 UDMR 2004-2008 

9. Pasca Alexandru 09.06.1950 PSD     2004- 

10. Pop Nicolae Valentin 27.03.1970 PSD 2004-2008

11. Simon Sandor 11.02.1969 UDMR 2004-2008

12. Szasbo Arpad 27.08.1969 UDMR 2004-2008

13. Tusinean Cornel-Cristian 14.11.1970 PRM 2004-2008

14. Moldovan Aurora Augusta 19.09.1974 PSD 2004-2008
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e) mandatul 2008-2012 
Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Barabas Dominic 17.07.1946 UDMR 2008-2012

2. Bodi Coloman 23.07.1964 PR PRO EUROPA 2008-2012

3. Domnui STEFAN 01.01.1955 PR PRO EUROPA 2008- 

4. Ghira Gheorghe 01.02.1955 PD -L 2008-2012

5. Kadar Stefan 15.07.1963 UDMR 2008-2012 

6. Ignat Florin Lucian 18.04.1955 PSD 2008-2012 

7. Kadar Samuila 10.03.1961 UDMR 2008-2012 

8. Kedei Pal Elod 25.05.1978 UDMR 2008-2012 

9. Nemet Mihai 17.09.1949 UDMR 2008-2012 

10. Szabo Arpad 27.08.1969 UDMR 2008-2012 

11. Meghes Vasile 01.08.1972 PD-L 2008-2012 

12. Tusinean Cristian 14.11.1970 PRM 2008-2012

13. Pasca Alexandru 09.06.1950 PSD 2008- 

14. Bidi Alexandru  Iosif 14.08.1970 PR PRO EUROPA 2008-2012

 
f) mandatul 2012-2016 
Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Antal Zoltan 13.11.1958 UDMR 2012-2016 

2. Bidi Alexandru Iosif 14.08.1970 PR PRO EUROPA 2012-2016 

3. Gergely Simion 31.12.1982 USL 2012-2016

4. Lorincz Ferencz Attila 20.05.1982 UDMR 2012-2016

5. Simon Sandor 11.08.1969 UDMR 2012-2016

6. Vinţ Remus 06.03.1975 
CANDIDAT 

INDEPENDENT 
2012-2016 

7. Kadar Samuel 10.03.1961 UDMR 2012-2016 

8. Kedei Pal Elod 25.05.1978 UDMR 2012-2016 

9. Csaki Arpad 18.11.1968 UDMR 2012-2016

10. Szabo Arpad 27.08.1964 UDMR 2012-2016

11. Pasca Emil Dorin 07.11.1967 PNL 2012-2016

12. Câmpean Stelian 22.01.1970 USL 2012-2016

13. Sipos Remus Sebastian 27.09.1975 USL 2012-2016 

 
g) mandatul 2016-2020 
Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Antal Zoltan 13.11.1958 UDMR 2016-2020 

2. Bidi Alexandru Iosif 14.8.1970 PRD 2016-2020 

3. Gergely Simion 31.12.1982 PSD 2016-2017 

4. Lorincz Ferencz Attila 20.05.1982 UDMR 2016-2020 
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5. Csaki Arpad 18.11.1968 UDMR 2016-2020 

6. Kedei Pal Elod 25.05.1978 UDMR 2016-2017 

7. Szabo Arpad 27.08.1967 UDMR 2016-2020 

8. Czinkus Marius 14.08.1971 PSD 2016-2017 

9. Forgaci Mihai 24.07.1968 PRD 2016-2020 

10. Kadar Zoltan 19.01.1956 UDMR 2016-2020 

11. Pasca Emil Dorin 07.11.1967 PNL 2016-2020 

12. Nemeth Lehel Istvan 04.02.1985 UDMR 2016-2020 

13. Grumus Horatiu Aurel 19.05.1987 PSD 2017 -2020 

14. Nemet  Mihaly 11.03.1974 UDMR 2017-2020 

15. Anghel Crăciun 08.11.1958 PSD 2017 - 2020 

 
h) mandatul 2020-2024 
Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Antal Zoltan 13.11.1958 UDMR 2020- 

2. Bidi Alexandru  Iosif 14.08.1970 PPR 2020- 

3. Gergely Simion 31.12.1982 PSD 2020- 

4. Kriszta Arpad -Lorand 15.07.1979 UDMR 2020- 

5. Dodosi Bucsa Jozsef 23.03.1970 PMP 2020- 

6. Nagy Gabriela - Maria 12.03.1979 UDMR 2020- 

7. Kadar Zoltan 19.01.1956 UDMR 2020- 

8. Nemet Mihaly 11.03.1974 UDMR 2020- 

9. Szabo Arpad 27.08.1964 UDMR 2020- 

10. Axinte Cristian-Gianini 18.06.1993 PMP 2020- 

11. Dobrău Liviu - Vasile 15.09.1984 PPR 2020- 

12. Grumuș Horațiu Aurel 19.05.1987 PSD 2020- 

13. Pașca Emil Dorin 07.11.1967 PNL 2020- 

 
II. VICEPRIMARI  
 
a) mandatul 1992-1996 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1 Somfălean Gheorghe 26.06.1920 
Convenția 

Democrată Română 
1992-1995 

    2 Kedei Pavel 06.05.1948 UDMR      1995-1996 

 
b) mandatul 1996-2000 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 
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0 1 2 3 4 

1. Czako Maria PUNR 1996-2000

2 IGNAT ALXANDRU 12.10.1935 PUNR 1996-2000 

 
c) mandatul 2000-2004 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Kadar Stefan 15.07.1963 UDMR 2000-2004 

 
d) mandatul 2004-2008 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Pasca Alexandru 09.06.1950 PSD 2004-2008 

 
e) mandatul 2008-2012 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Barabas Dominic 17.07.1946 UDMR 2008-2011 

 
f) mandatul 2012-2016 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Antal Zoltan 13.11.1958 UDMR 2012-2015 

 
g) mandatul 2016-2020 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. ANTAL ZOLTAN 13.11.1958 UDMR 2016-2020 

 
h) mandatul 2020-2024 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. Antal Zoltan 13.11.1958 UDMR 2020- 
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Procedura  

privind acordarea titlului de  
„Cetățean de onoare al Comunei Sânpaul, județul Mureș“,  

respectiv a  
„Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei Sânpaul, județul Mureș“ 

 
Articolul 1 
Titlul de „Cetățean de onoare al Comunei Sânpaul, județul Mureș“, denumit în continuare Titlu 
reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Comunei Sânpaul, județul 
Mureș. 
 
Articolul 2 
Certificatul de „Fiu/fiică al/a Comunei Sânpaul, județul Mureș“, denumit în continuare Certificat 
reprezintă distincția acordată de către Consiliul Local al Comunei Sânpaul, județul Mureș 
persoanelor născute în UAT Sânpaul, județul Mureș, la împlinirea vârstei de 18 ani. 
 
Articolul 3 
Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa: 
a) primarului; 
b) consilierilor locali; 
c) unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în 
Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială respectivă. 
 
Articolul 4 
Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, vârstă, 
domiciliu, sex, religie, apartenență politică.  
 
Articolul 5 
Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici: 
a) sunt personale; 
b) sunt netransmisibile; 
c) reprezintă un drept al titularului; 
d) au valabilitate nedeterminată. 
 
Articolul 6 
Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau personalități 
care se găsesc în una din următoarele situații: 
a) personalități cu recunoaștere locală, națională sau internațională care și-au pus amprenta 
asupra dezvoltării județului/comunei și a imaginii acestora; 
b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei Sânpaul, 
județul Mureș, în țară și străinătate; 
c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave 
sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în UAT Sânpaul, județul Mureș; 
d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au produs o 
îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor Comunei Sânpaul, județul Mureș; 
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e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la 
realizarea unei imagini pozitive a Comunei Sânpaul, județul Mureș în lume; 
f) sportivi din UAT Sânpaul, județul Mureș care au obținut rezultate deosebite în competiții 
sportive internaționale; 
g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local. 
 
Articolul 7 
Nu pot deține Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situații: 
a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni contra statului, crime 
împotriva umanității, fapte penale; 
b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după 
clarificarea situației juridice.  
 
Articolul 8 
(1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin depunerea 
unui dosar la unitatea administrativ-teritorială respectivă. 
(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puțin următoarele 
înscrisuri: 
a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 
b) curriculum vitae (în original); 
c) certificat de cazier judiciar (în original); 
d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul). 
(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puțin 
următoarele înscrisuri: 
a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 
b) curriculum vitae (în original). 
(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul general al 
unității administrativ-teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoțit de referatul de aprobare 
și dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3). 
(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a ședințelor consiliului 
dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară sau extraordinară. 
(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu majoritatea 
absolută a consilierilor consiliului local. 
(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs. 
(9) Decernarea Titlului se face de către primarul Comunei Sânpaul, județul Mureș în cadrul 
ședințelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local a Comunei Sânpaul, județul Mureș. 
(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul Comunei Sânpaul, județul Mureș în 
cadrul unei festivități care se organizează de către primar. 
 
Articolul 9 
Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 
a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare; 
b) primarul Comunei Sânpaul, județul Mureș prezintă referatul de aprobare care a stat la baza 
propunerii Hotărârii  Consiliului Local; 
c) primarul Comunei Sânpaul, județul Mureș înmânează diploma de „Cetățean de onoare al 
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Comunei Sânpaul, județul Mureș“ persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă; 
d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 
e) pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele 
laureatului; 
f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri în 
Cartea de onoare a Comunei Sânpaul, județul Mureș. 
 
Articolul 10 
Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 
a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Comunei Sânpaul, județul Mureș la 
dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate; 
b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Local al 
Comunei Sânpaul, județul Mureș sau în care acesta este coorganizator; 
c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din UAT Sânpaul, 
județul Mureș; 
d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituțiile 
aflate în subordinea consiliului local; 
e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al 
Comunei Sânpaul, județul Mureș. 
 
Articolul 11 
Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații: 
a) decesul titularului; 
b) retragerea Titlului. 
 
Articolul 12 
Titlul se retrage în următoarele situații: 
a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilitățile prevăzute la art. 7 lit. a); 
b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură Comunei 
Sânpaul, județul Mureș, locuitorilor săi sau țării. 
 
Articolul 13 
Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Sânpaul, județul Mureș, după 
următoarea metodologie: 
a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Sânpaul, județul Mureș de către persoanele 
menționate la art. 3; 
b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local; 
c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate absolută, 
cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii; 
d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda 
cuvântul, la solicitarea sa. 
 
Articolul 14 
Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea Comunei Sânpaul, județul Mureș. 
 
Articolul 15 
Fiecare Cetățean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță cu numele 
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acestuia. 
 
Articolul 16 
Informațiile publice referitoare la „cetățenii de onoare“ vor fi publicate și în format electronic pe 
pagina de internet a unității administrativ-teritoriale respective.  
 
Articolul 17 
Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, semnat de către 
primarul Comunei Sânpaul, județul Mureș.  
 
 

Rețeaua de transport rutieră - denumirea și lungimea drumurilor de interes național, respectiv: 
autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale «E», drumuri naționale principale, drumuri 
naționale secundare, drumuri de interes județean, drumuri de interes local respectiv drumuri 
comunale, drumuri vicinale, străzi și poduri noi, după caz, care se află pe raza teritorială a 
comunei 

Comuna Sânapul, județul Mureș are una dintre cele mai moderne infrastructuri rutiere din județul 
Mureș. Aproape 90% din drumurile comunale sunt deja asfaltate, urmând ca în perioada 
următoare să se termine alte reabilitări de străzi, rigole, șanțuri, podețe de acces.  
 

A. Drumuri de interes național 
Teritoriul comunei şi satul Sânpaul este traversat de drumul naţional DN 15 (E60) . 
 
B. Drumuri de interes județean 
--- 
C. Drumuri de interes local 
Legăturile rutiere se asigură prin drumuri comunale, cu DC 123 spre Chirileu, cu DC 73 spre 
Valea Izvoarelor, cu DC 121 spre Dileu Nou şi Sânmărghita. 
 

Rețeaua de căi ferate - denumirea și lungimea liniilor de cale ferată convenționale, liniilor de 
cale ferată de interes local, care se regăsesc pe raza teritorială a comunei. 
 
Prin UAT Sânpaul, județul Mureș trece calea ferată Războieni - Cetate - Târgu Mureş - Deda. 

Rețeaua de căi navigabile interioare și porturi - denumirea și lungimea căilor navigabile; 
punctelor de traversare cu bacul și de acostare pentru nave de pasageri; punctelor de trafic RO-
RO noi; porturilor sau porturilor turistice și debarcaderelor pentru nave de pasageri, care se 
regăsesc pe raza teritorială a comunei. 
 
UAT Sânpaul, județul Mureș nu dispune de rețea de căi navigabile interioare și porturi. 
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Rețeaua de aeroporturi - denumirea aeroporturilor existente care se regăsesc pe raza teritorială 
a județului/municipiului/orașului/comunei. 
 
UAT Sânpaul, județul Mureș nu dispune de rețea de aeroporturi. 
 

Rețeaua de transport combinat - denumirea terminalelor de transport combinat existente. 
UAT Sânpaul, județul Mureș nu dispune de rețea de transport combinat. 
 
 

 
Principalele instituții din domeniul educației, cercetării, culturii, sănătății, asistenței 

sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea.  
 

 
 
Pe raza teritorială a UAT Sânpaul, județul Mureș își desfășoară activitatea un număr total de 6 
unități de învățământ: 
 

 Învățământ preșcolar  
1. Grădinița cu program normal Sânpaul, 
2. Grădinița cu program normal Valea Izvoarelor. 

 
 Învățământ primar 
1. Școala Primară Sânmărghita, 

 
 Învățământ gimnazial 
1. Școala Gimnazială Sânpaul. 
2. Școala Gimnazială Chirileu. 
3. Școala Gimnazială Dosa Daniel Valea Izvoarelor. 
 
 

1. Căminul cultural în satul Sânpaul, 
2. Căminul cultural Chirileu, 
3. Căminul cultural Sânmărghita, 
4. Căminul cultural Dileu-Nou, 
5. Căminul cultural Ratoni Janos Valea Izvoarelor, 
6. Ansamblul de dansuri „Buza Koszoru” din Valea Izvoarelor. 
 

 
- Un Dispensar medical cu un Cabinet Medical Individual medicină de familie în satul Sânpaul 

și puncte de lucru în satele Chirileu, Dileu Nou și Sânmărghita, cu program zilnic în Sânpaul și 
săptămânal în celelalte sate arondate ale comunei,   
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- Un Dispensar medical cu Cabinet Medical Individual medicină de familie în localitatea Valea 
Izvoarelor. 
- Două Cabinete stomatologice, 
- Două Farmacii. 

 
Serviciile medicale de urgență și serviciile medicale de specialitate sunt asigurate de cele mai 
apropiate spitale și cabinete medicale specializate sunt în Municipiul Târgu Mureș, care se află la 
distanța de 21 km de comuna Sânpaul. 

 
 

Pe raza comunei Sânpaul, județul Mureș activează: 
1. Asociația ”Caritas - Asistenta Sociala” - furnizor de servicii sociale acreditat; 
2. Centrul rezidential pentru persoane vârstnice Casa Providenței Valea Izvoarelor, Județul Mureș - 

”Asociaţia Caritas - Asistenţă Socială Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia” - furnizare a 
serviciilor sociale de interes public general; 

3. Asociația Roman Works Chirileu, Sânpaul - implicată în mai multe proiecte care au scopul 
de a crea locuri de muncă pentru oamenii vulnerabili. Inițiativa a fost luată de către o 
organizație olandeză, iar toate lucrările se desfășoară în Chirileu, Mureș; 

4. Asociația Timulazu, Sânmărghita, Sânpaul - Activități de îngrijire zilnică pentru copii; 
5. Asociația Centrul Comunitar de Resurse Sânpaul, Mureș - sprijinul populației vulnerabile și 

pentru a diminua riscul de excluziune socială din comuna Sînpaul, jud. Mureș. 
6. Asociația Valea Izvoarelor - Rezidența pentru vârstnici Valea Izvoarelor - opțiuni de 

cazare pentru seniori (120 de paturi în 70 de apartamente double și single, fiecare cu baie 
proprie și balcon), spații de socializare interioare, săli de mese, cabinet de kinetoterapie și 
masaj, bibliotecă, servicii de asistență și îngrijire intensă destinate seniorilor, servicii 
suplimentare disponibile: excursii externe la destinații de interes, pedichiură medicală, 
transport și însoțire; 

7. Asociaţia Beautiful Life Chirileu, Sânpaul - servicii: centru rezidențial pentru seniori, centru 
de îngrijire, tratament și asistență la domiciliu, programe educaționale, iar ca proiecte în 
derulare: centru de zi pentru copiii și adulții bolnavi de cancer, campanii pentru 
sensibilizarea populației în domeniul promovării sănătății și igienei în comunitățile rurale. 

 
Conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, 

Compartimentul de Asistență Socială al comunei Sânpaul preia actele necesare la întocmirea 
dosarelor pentru ajutorul de încălzire a locuinței în sezonul rece (noiembrie 2021 – martie 2022). 
     Compartimentul de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Sânpaul, județulMureș, cu un Asistent social. 
     Principalele atribuții ale Compartimentului de Asistență Socială, conform ROF al aparatului 
de specialitate al primarului sunt următoarele: asigură   soluționarea   cererii   de   acordare   a   
ajutorului   social   în   termenul   stabilit   prin O.G. nr. 27/2002  privind  reglementarea  
activității  de  soluționare  a  petițiilor,  cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 
486/2003 pentru aprobarea O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite.  Îndrumă 
cetățenii  cu privire la actele necesare  și verifică documentația depusă; urmăreste periodic 
respectarea condițiilor legale pentru acordarea ajutorului social, conform Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; asigură efectuarea 
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anchetelor sociale și a referatelor sociale dispuse de Primarul Comunei; primește și verifică 
întrunirea condițiilor legale de către cererile de ajutor de urgență; primește, verifică, soluționează 
și păstrează dosarele privind plata drepturilor salariale pentru asistenții personali  ai  persoanelor  
cu  handicap,  conform  Normelor  metodologice  privind încadrarea,  drepturile  și  obligațiile  
asistentului  personal  al  persoanei  cu  handicap,  aprobate prim H.G. nr. 427/2001, cu 
modificările și completările ulterioare; eliberează adeverințe necesare beneficiarilor de ajutor 
social; întocmește dosare pentru plata alocației de stat pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-7 
ani; realizează  obiectivele  necesare  în  domeniul  prevenirii  și  combaterii  violenței  în  
familie, conform Legii nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
primește și soluționează cererile privind acordarea indemnizației de naștere; întocmește dosare 
pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică fumizată  în  sistem  
centralizat  și  gaze  naturale,  conform  prevederilor  O.U.G. nr. 81/2003, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 525/2003, cu modificările și completările ulterioare; execută atribuții din 
domeniul autorității tutelare, întocmind anchete psihosociale coform art. 229 al. 2 lit. b din 
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil , consiliind 
cetăţenii, în vederea întocmirii declaraţiilor prevăzute de noul Cod civil, ca de exemplu: 
declaraţie persoană curator, conform dispoziţiilor art. 113 Cod civil, declaraţie minor de 14 ani 
asistat la încheierea actului juridic, documentaţie necesară încuviinţării cumpărării/donaţiei unui 
bun pe numele minorului/interzisului, etc. 
 

Nu sunt constituite sau nu activează pe raza UAT Sânpaul, județul Mureș 
 

Parcuri, spații verzi și locuri de joacă amenajate în comuna Sânpaul, județul Mureș. 
- 3 Echipe de fotbal: 

- Asociația Club Sportiv Forța Sânpaul, 
- Asociația Clubul Sportiv Mureșul, Chirileu, 
- Asociația Clubul Sportiv Buzasbesenyoi, Valea Izvoarelor. 

 

 
În cadrul comunei Sânpaul, județul Mureș se organizează Zilele satului Valea Izvoarelor, Târgul 
Pepenilor. 
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Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate  

din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură 
 

Dacă în urmă cu 20 de ani comuna Sânpaul, județul Mureș era una dintre cele mai sărace 
unităţi administrative din judeţ, astăzi la nivel bugetar întrece majoritatea comunelor şi chiar 
unele oraşe.  

Comuna Sânpaul, județul Mureș este inclusă în Planul de amenajare a teritoriului zonal – 
PATZ – Periurban pentru Municipiul Tîrgu Mureş, care  a delimitat o suprafaţă de aproximativ 
678,40 de km², limitrofă municipiului Tîrgu Mureş, definită ca zonă periurbană, ce cuprinde 15 
unităţi administrativ-teritoriale. 

Comuna Sânpaul are avantajul poziţionării strategice lângă obiective de infrastructură 
naţională, Aeroportul Internaţional Transilvania, calea ferată şi mai recent tronsonul finalizat 
Ungheni-Iernut, din cadrul Autostrăzii Transilvania. În acest context, comuna Sânpaul a devenit 
o atracție pentru investitori. În zona economică a judeţului Mureş - cea din jurul Aeroportului 
Transilvania Târgu Mureş - zeci de companii, mai ales din sectorul industrial, au ales să îşi 
construiască fabrici în Parcul Industrial şi în localităţile limitrofe. Cel mai bun exemplu este 
Sânpaul, unde există un avânt investiţional care a transformat comuna într-un exemplu de urmat 
la nivel naţional. 

Pe raza comunei Sânpaul, județul Mureș activează  120 de firme, principalele din acestea 
fiind: 
 În 2019 a fost finalizată şi inaugurate investiția UBM Feed România care a construit, 

împreună cu East Grain şi SC Oprea Avicom SRL, cea mai mare fabrică de furaje pentru 
păsări din România în Sânpaul, aceasta fiind una dintre cele mai moderne fabrici din Europa 
de Est.  

 SC Euro Gas Systems România SRL, unul dintre investitorii din Parcul Industrial Mureş 
care produce prefabricate din beton s-a extins cu încă o hală de producție.  

 Firma SC Oprea Avicom construiește un abator de păsări şi a dat start demersurilor pentru 
realizarea unei unități de producere a energiei din resurse regenerabile în noua zonă 
industrială a comunei. 

 Fandemo SRL Sânpaul - fabricarea produselor din minerale nemetalice, fiind unul din cei 
mai importanţi operatori economici din zona periurbană, pe ramuri industriale.  

 Compania Hirschmann România este cel mai mare investitor din comuna Sânpaul şi unul 
dintre cei mai importanţi angajatori din judeţul Mureş. Hirschmann deţine pe raza comunei 
două fabrici de producţie, prima în Parcul Industrial şi cea mai noua la E60 la intrarea în 
comună dinspre Târgu Mureş.  

 SC Eurogas Systems SRL deţine două hale de producţie funcţionale şi o a treia în proiectare.  
 AKSD România, specializată în Special Waste Management şi Vertisa Enviromental 

România completează investitorii din Sânpaul de pe raza parcului industrial.  
 Pe teritoriul comunei activează o serie de companii româneşti şi străine: M Real Estate şi 

Elmas, cele două reprezentanţe John Deere, cu birouri și service utilaje agricole, sunt situate 
pe E60, reprezentând cel mai mare producător mondial din domeniu.  
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 Silodep SRL, centru depozitare şi colectare cereale, aflat în construcţie, de Diadrag SRL se 
află în proces de obținere autorizație construire pentru silozuri şi de Biogaz, firmă de 
producere energie electrică şi termică din biomasa aflată în proces de obținere autorizație de 
construcţie. 

 Se fac demersurile de creare a unui nou parc industrial pe o suprafaţă de aproximativ 70 ha.
 

Una dintre cele mai noi si mai importante investiţii de pe raza comunei Sânpaul este cea 
făcută de UBM Fabrica împreună cu East Grain şi SC Oprea Avicom SRL, unde se produc de 
furaje pentru păsări în noul parc industrial al comunei. 

 
În localitatea Sânpaul funcţionează Depozitul ecologic zonal Sânpaul construit în cadrul 

proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide în judeţul Mureş. 
 
 
 

Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul UAT Sânpaul  
 
 

(1) Inventarul bunurilor care constituie domeniul public și, respectiv, domeniul privat al 
comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor se realizează conform prevederilor art. 
289 și 357 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sânpaul, județul Mureș este 
atestat în Anexa nr. 79 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului 
public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș, 
cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al UAT Sânpaul, județul Mureș, este însușit 
prin Hotărârea Consiliului Local Sânpaul, nr. 10/2001. 
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Principalele entități privind societatea civilă,  

respectiv partidele politice, sindicatele, cultele,  
instituțiile de utilitate publică, precum și celelalte organizații nonguvernamentale,  

care au sediul sau punctul  
declarat că funcționează la nivelul unității administrativ-teritoriale 

 
I. Principalele organizații neguvernamentale 
 
     Pe raza teritorială a UAT Sânpaul, județul Mureș își desfășoară activitatea organizațiile 
neguvernamentale:  
Nr. 
Crt 

Denumire Activitatea 

1. Asociația ”Caritas - Asistenta Sociala” 
Furnizor de servicii sociale acreditat - Azil de bătrâni și 
asistență socială la domiciliu 

2. 
Asociația Roman Works Chirileu, 
Sânpaul  

Crearea de locuri de muncă pentru oamenii vulnerabili. 
Integrarea tinerilor fără adăpost. 

3. 
Asociația Timulazu Sânmărghita, 
Sânpaul - 

 Activități de îngrijire zilnică pentru copii. Agrement-
integrarea persoanelor dezavantajate. 

4. 
Asociația Centrul Comunitar de 
Resurse Sânpaul, Mureș 

Sprijinul populației vulnerabile și pentru a diminua riscul 
de excluziune socială din comuna Sînpaul, jud. Mureș.
Furnizarea de servicii de consiliere în domenii precum 
educație, social, ocupare și antreprenoriat.  

5. 

 Asociația ”Buzasbesenyoi 
Hagyomanyorzok”- asociația 
Tradiționaliștii din Valea Izvoarelor 
 

Instruirea dansului popular maghiar în rândul elevilor 
comunei Sânpaul. Tabara de dansuri populare pentru 
tineret, stimularea interesului tinerilor pentru valorificarea 
tradițiilor culturale 

6. Asociația Valea Izvoarelor Rezidența pentru vârstnici Valea Izvoarelor. 

7. Asociația ”Talita” Integrarea persoanelor dezavantajate 

8. Asociația Groff Haller Sânpaul Restaurarea castelului Haller 

9. Asociația ”GAL Podișul Târnavelor” 
Sprijinire, informare privind accesarea fondurilor 
europene 

10. Composesoratul ”COMSILVA” Activități ale organizațiilor economice și patronale 

11. Composesoratul Dileul Nou Activități ale organizațiilor economice și patronale 

12. Asociația Club Sportiv Forța Sânpaul Sprijinirea fotbalului 

13. 
Asociația Clubul Sportiv Mureșul, 
Chirileu 

Sprijinirea fotbalului 

14. 
Asociația Clubul Sportiv 
Buzasbesenyoi, Valea Izvoarelor 

Sprijinirea fotbalului 

15. 
Centrul rezidential pentru persoane 
vârstnice Casa Providenței Valea 
Izvoarelor, Județul Mureș 

Filială a Asociaţiei ”Caritas - Asistenţă Socială”, Filiala 
Organizaţiei Caritas Alba Iulia - furnizare a serviciilor 
sociale de interes public general 

16. 
Asociaţia Beautiful Life Chirileu, 
Sânpaul 

servicii: pentru seniori, pentru copiii și adulții bolnavi de 
cancer, campanii pentru sensibilizarea populației în 
domeniul promovării sănătății și igienei în comunitățile 
rurale. 
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III. Principalele partide politice 
 
Comuna Sânpaul, județul Mureș este administrată de un primar și un consiliu local compus din 
13 consilieri.  Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componență 
pe partide politice: 
 
 UDMR, Uniunea Democrată Maghiară din România - 6 consilieri, 
 PPR, Partidul Phralipe al Romilor - 2 consilieri, 
 PSD, Partidul Social Democrat - 2 consilieri, 
 PMP, Partidul Mișcarea Populară - 2 consilieri, 
 PNL, Partidul Naţional Liberal - 1 consilier. 
 
III. Principalele organizații sindicale  
 
Funcționarii publici din cadrul Pimăriei Sânpaul, județul Mureș sunt afiliați Sindicatului 
Salariaților Funcționarilor Publici și Personal Contractual din Administrația  Publică a  Județului 
Mureș 
 
 
IV. Cultele religioase 
 
Instituții de cult de pe raza comunei Sânpaul, județul Mureș: 

1. Parohia ortodoxă Sânpaul, 
2. Parohia Romano-Catolică Sânpaul, 
3. Parohia Ortodoxă Valea Izvoarelor, 
4. Parohia Romano-Catolică Valea Izvoarelor, 
5. Parohia Reformată Valea Izvoarelor, 
6. Parohia Reformată Dileu-Nou, 
7. Parohia Ortodoxă Sânmărghita, 
8. Parohia Ortodoxă Chirileu. 
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Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor  
încheiate de UAT Sânpaul, județul Mureș 

 
 

UAT Sânpaul, județul Mureș are încheiate relații de înfrățire și cooperare cu localitatea 
Tápiószőlős - sat în districtul Cegléd, județul Pesta, Ungaria. 
 
UAT Sânpaul, județul Mureș este membru în: 
- ADI AQUAINVEST MUREȘ, 
- ADI ECOLECT MUREȘ, 
- ADI IERNUTEANA,  
- ASOCIAȚIA ”GAL PODIȘUL TÂRNAVELOR”, 
- ZONA METROPOLITANĂ TÂRGU MUREȘ, 
 

Consiliul Local Sânpaul, județul Mureș, reprezentat prin Primarul comunei, este acționar al  
S.C. PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A., la care acționar majoritat este Consiliul Județean 
Mureș, conform Statutului PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A.  
 

 
Programele, proiectele sau activitățile, după caz,  

a căror finanțare se asigură din bugetul local,  
prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură  

culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții 
 
În cadrul comunei Sânpaul se organizează manifestări, în cadrul cărora se organizează spectacole 
cultural-artistice precum şi activităţi sportive. 
 
Nr. 
crt.  

Denumirea programului, 
proiectului sau activității, 

după caz 

Descrierea elementelor de identitate locală de 
natură culturală, istorică, obiceiurilor și/sau 
tradițiilor care se promovează/consolidează 

Perioada în care se 
realizează 

0 1 2 3 

1. Zilele satului Valea 
Izvoarelor  

Eveniment cu programe culturale, artistice, 
sportive. 

Anual 

2. „Târgul Pepenilor” Eveniment organizat în parcul din centrul 
Comunei de către Primăria Comunei Sînpaul și 
Consiliul Local Sînpaul, unde aleile și străzile 
din jur sunt împânzite de tarabe cu produse 
pentru toate vârstele și gusturile. 

În ultima zi a lunii 
august 

 


