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Proces verbal 

Incheiat azi 28.04.2022 cu ocazia ~edintei ordinare a Consiliului local al 
comunei Sanpaul, ~edinta care a fost convocata In baza dispozitiei primarului nr. 
118 din 21.04.2022, ~edinta la care participa un numar de 10 consilieri locali 
absenti fiind domnii consilieri locali Dobrau Liviu -Vasile, Axinte Cristian Gianini 
~i domnul consilier local Kadar Zoltan care lipse~te din motive medicate. 

La ~edinta mai paiticipa primarul comunei Sanpaul, domnul Simon Istvan ~i 
secretarul general al comunei Sanpaul, doamna Opri~ Simona. 

Domnul pre~edinte de ~edinta Gergely Simion deschide ~edinta de consiliu 
local ~i supune la vot urmatoarea: 

Ordine de zi: 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico -
economici ai obiectivelor de investitii aferente Unitatii Administrativ 
Teritoriale - Comuna Sanpaul ce urmeaza a se realiza In cadrul "Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa ~i apa uzata din judetul Mure~, 
In perioada 2014-2020" 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de acordare a 
finantarilor nerambursabile din bugetul local al comunei Sanpaul pentru anul 
2022, pentru activitati nonprofit de interes local, domeniile cultura, culte ~i 
sport 

3.Proiect de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta a 
Consiliului local al comunei Sanpaul pentru urmatoarele trei luni 
4. Diverse 

Domnul pre~edinte de ~edinta supune la vot ordinea de zi, ordine de zi care 
este votata in unanimitate de voturi, respectiv cu 10 voturi ,,pentru,, din numarul 
total de 10 consilieri locali prezenti la ~edinta. 

Domnul pre~edinte de ~edinta supune la vot procesul verbal de la ~edinta 
ordinara a consiliului local din data de 31.03.2022, nu sunt obiectii din partea 
domnilor consilieri locali in ceea ce prive~te continutul acestuia, drept pentru care 
este votat in unanimitate de voturi, respectiv cu un numar de 10 de voturi ,,pentru,, 
din numarul total de 10 consilieri locali prezenti la ~edinta. 



In continuare se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi: 
1.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici 

ai obiectivelor de investitii aferente Unitatii Administrativ Teritoriale -
Comuna Sanpaul ce urmeaza a se realiza in cadrul "Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apa ~i apa uzata din judetul Mure~, in perioada 
2014-2020" 

Domnul pre~edinte de ~edinta ii da cuvantul domnului primar care prezinta 
proiectul de hotarare, comisia de specialitate a acordat aviz favorabil proiectului de 
hotarare, prin acest proiect se realizeaza investitii de extindere ~i reabilitare a 
sistemelor de apa potabila, precum ~i a sistemelor de colectare a apelor uzate ~i va 
fi implementat 1n aria de operare al Operatorului Regional Compania Aquaserv 
SA Targu Mure~. 

Domnul pre~edinte de ~edinta supune la vot proiectul de hotarare prezentat, 
proiect care este votat 1n unanimitate de voturi, respectiv cu 10 voturi ,,pentru,, din 
numarul total de 10 consilieri locali prezenti la ~edinta, proiectul devenind astfel 
HCL Sanpaul nr. 24 din 28.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico -
economici ai obiectivelor de investitii aferente Unitatii Administrativ 
Teritoriale -Comuna Sanpaul ce urmeaza a se realiza in cadrul "Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa ~i apa uzata din judetul Mure~, 
in perioada 2014-2020" 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de acordare a 
finantarilor nerambursabile din bugetul local al comunei Sanpaul pentru anul 
2022, pentru activitati nonprofit de interes local, domeniile cultura, culte ~i 
sport 

Domnul primar prezinta proiectul de hotarare prin care se propune sa se 
aprobe programul anual de acordare a finatarilor nerambursabile din bugetul local 
al comunei Sanpaul pentru anul 2022, pentru activitatile nonprofit de interes local, 
in domeniul cultura, culte ~i spo1t, comisiiile de specialitate au acordat aviz 
favorabil proiectului de hotarare. Domnul pre~edinte de ~edinta Gergely Simion 
intreaba legat de partea cu stabilirea proiectelor, cine o sa le verifice astfel incat sa 
fie echitabil ~i sa se acorde sumele proportional, daca va exista o comisie de 
analiza a proiectelor care se vor depune, daca exista un plafon. Domnul primar ii 
raspunde ca prin dispozitie de primar va aproba regulamentul care va cuprinde ~i 
membrii comisiei precum ~i plafonul care se va acorda. Se poate observa ca in 
programul anual este cuprinsa la culte suma de 385 000 lei, suma in care este 
prevazuta ~i constructia capelei din localitatea Sanpaul. 

Domnul pre~edinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare, proiect 
care este votat in unanimitate de voturi, respectiv cu 10 voturi ,,pentru,, din 
numarul total de 10 consilieri locali prezenti la sedinta, proiectul devenind astfel 
HCL Sanpaul nr.25 din 28.04.2022 privind aprobarea programului de 
acordare a finantarilor nerambursabile din bugetul local al comunei Sanpaul 
pentru anul 2022, pentru activitati nonprofit de interes local, domeniile 
cultura, culte ~i sport. 

3. Proiect de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta a Consiliului 
local al comunei Sanpaul pentru urmatoarele trei luni 



Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare prin care se propune ca 
pentru urmatoarele trei luni sa fie pre~edinte de ~edinta domnul consilier local 
Szabo Arpad, nu mai sunt alte propuneri. 
Domnul pre~edinte de ~edinta supune la vot proiectul de hotarare prezentat, 

proiect care este votat in unanimitate de voturi, respectiv cu 10 voturi ,,pentru,, din 
numarul total de 10 consilieri locali prezenti la ~edinta, proiectul devenind astfel 
HCL Sanpaul nr.26 din 28.04.2022 privind alegerea pre~edintelui de ~edinta a 
Consiliului local al comunei Sanpaul pentru urmatoarele trei luni 

4.Diverse 
Domnul primar dore~te sa le aduca la cuno~tinta domnilor consilieri locali 

faptul ca va avea loc o ~edinta extraordinara de indata, intrucat va trebui adoptata o 
hotarare de predare a amplasamnetului catre Compania Nationala de Investitii 
pentru modernizarea centrului medico social din Sanpaul. La caminul cultural din 
localitatea Sanpaul s-a racut receptia tehnica, urmeaza sa se preia in proprietate 
cladirea. S-a finalizat achizitia publica cu SC Lasprom SRL prentu canalizare la 
Dileu Nou ~i Sanmarghita ~i ce a mai ramas de finalizat in celelalte localitati, 
termenul este de 12 luni, !uni se va preda amplasamentul. Saptamana viitoare se 
vor depune actele la Consiliul Judetean ~i la mediu pentru proiectul Anghel 
Saligny. 

Domnul consilier local Grumu~ Horatiu Aurel dore~te sa precizeze faptul ca 
a~a cum a mai dicutat ~i in ~edinta trecuta, Inca nu s-a trasat pa~unea in localitatea 
Chirileu ~i legat de programul Curatam Romania daca se poate organiza ~i la 
Chirileu o actiune la care sa participe ~i consilierii locali. Domnul viceprimar 
precizeaza ca aceasta actiune este programata pentru ziua de marti pe toata 
comuna, la aceasta actiune o sa participe ~i elevii. 

Domnul delegat satesc Korodi Laszlo dore~te sa stie cand va merge la punctul 
sanitar din localitatea Dileu Nou medicul de familie, ar trebui macar de doua ori 
pe luna sa treaca pe acolo. Domnul primar precizeaza case va face o adresa in scris 
medicului de familie prin care se solicita ca ce-1 putin odata pe luna sa se deplaseze 
la cele doua puncte de lucru din localitatea Dileu Nou ~i localitatea Sanmarghita. 
Domnul delegat satesc dore~te sa mai 1ntrebe cati beneficiari de ajutor social sunt 
pe comuna ~i daca s-ar putea implica odata la doua saptamani ~i sa adune gunoiul 
de pe marginea drumului, la pod, la terenul de fotbal. Domnul viceprimar 
precizeaza faptul ca acum doua saptamani s-a adunat gunoiul de la pod pana la 
Sanmarghita. 

Domnul consilier local Pa~ca Emil Dorin 1ntreaba, la fe l ca ~i 1n ~edinta 
trecuta, de camerele de luat vederi, daca s-au aplicat sanctiuni, la terenul de 
minifotbal Inca nu s-a dat 1n primire ~i deja sunt rupte patru plase de sarma, la fel ~i 
statia de autobus. Domnul primar ii raspunde ca statia de autobus se va reface, iar 
legat de terenul de minifotbal trebuie gasite solutii. 

Domnul consilier local Szabo Arpad solicita sa se amplaseze o balustrata la 
podul peste paraul din localitatea Valea Izvoarelor, este rupta pana la jumatatea 
podului, a mai solicitat acest lucru ~i in ~edintele trecute. Mai dore~te sa 
semnaleaza o problema, ~i anume, mamicile din partea de jos a satului solicita sa 
se amenajeze un loc de joaca pentru copii, trebuie gasit un teren disponibil pentru 



a se amenaja un Joe de joaca pentru copii. Domnul primar precizeaza ca se va gasi 
o solutie pentru a se amenaja un Joe de joaca, la fel ~i In localitatea Chirileu. 

Domnul consilier local Dodo~i Buc~a Jozsef semnaleaza o problema a cainilor 
de pe strada In cartierul nou sunt foarte multi, oamenii reclama faptul ca nu pot sa 
mearga la serviciu, cetatenii care detin caini ~i nu-i Ieaga trebuie sanctionati, 
trebuie gasite solutii in acest sens. Mai lntreaba legat de ma~inile de pompieri care 
au fost achizitionate ce se face, a fost un incendiu In localitatea Sanpaul ~i 
pomp1er11 au venit in 30 de minute. Domul primar precizeaza faptul ca este 
contract cu ISU Iemut, in maxim 10 minute ma~ina de pompieri ajunge Ia 
Sanpaul, costurile sunt mai mari daca angajezi pompieri ca sa fie permanenta In 
comuna. 

Datorita faptului ca nu mai sunt alte puncte in scrise pe ordinea de zi, domnul 
pre~edinte de ~edinta Gergely Simion le multumeste domnilor consilieri locali 
pentrn prezenta ~i declara inchise lucrarile ~edintei ordinare ale consilului local 
Sanpaul din data de 28.04.2022. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

Pe~edinte de sedinfa, 
Cons.local, Gergely Simion 

Secretar general, 
Opri~ Simona 


