
 

 

 

REGISTRU EVIDENȚĂ HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL SANISLĂU 

 

2020 

 

NR. 

CRT. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ 

CONSILIUL 

LOCAL 

NUMĂRUL ȘI 

DATA 

ADOPTĂRII 

HOTĂRÂRII 

DENUMIREA / OBIECTUL 

ACTULUI 

FELUL 

ȘEDINȚEI 

(ordinară, extraordinară, de îndată) 

1  SANISLĂU  1/09.01.2020  HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local pe annul 2019                            Ședință ordinară 

2  SANISLĂU  2/09.01.2020  
HOTĂRÂRE  privind aprobarea contului de execuție al bugetului local 
pe annul 2019 

         
          Ședință ordinară 

 3 SANISLĂU  3/09.01.2020  
HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a 

taxelor special pe annul 2020, în comuna Sanislău  

        
          Ședință ordinară 

 4 SANISLĂU  4/09.01.2020  
HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Sanislău 

         
          Ședință ordinară 

 5            SANISLĂU  5/09.01.2020  
HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a comunei Sanislău 

pentru annul școlar 2020-2021 

         

          Ședință ordinară 

 6            SANISLĂU  6/09.01.2020  
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2020 pentru 

beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, din comuna Sanislău 

         

          Ședință ordinară 

7            SANISLĂU  7/09.01.2020  
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor, al comunei Sanislău, județul Satu Mare, pentru anul 2020 

 

          Ședință ordinară 

8            SANISLĂU  8/09.01.2020  
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de apărare împotriva 

cutremurelor, al comunei Sanislău, județul Satu Mare, pentru anul 2020 

 

           Ședință ordinară 

9 
 

SANISLĂU 9/18.02.2020 
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept , prin demisie, a 

mandatului doamnei consilier local SAITOS MARIA RODICA 

             

           Ședință ordinară 

10 

 

            SANISLĂU 10/18.02.2020 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de perfecționare a 

personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Sanislău și al aleșilor locali pentru anul 2020 

 

           Ședință ordinară 

11 
 

            SANISLĂU 11/18.02.2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Sanislău pe 

anul 2020 

 

           Ședință ordinară 

12 
 

            SANISLĂU 12/18.02.2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul 
bugetar al anului 2019 

 
           Ședință ordinară 



13 

 

             SANISLĂU 
13/18.02.2020 

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 

devizul general actualizat după licitație pentru obiectivul de investiții ,, 

Înființarea rețelei publice de alimentare cu apă în localitatea Horea , 

județul Satu Mare,, 

 

 

       Ședință ordinară 

14 

 

SANISLĂU 14/18.02.2020 

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al domnului 

MOKA ALEXANDRU  

 

       Ședință ordinară 

 

15 
 

SANISLĂU 15/18.02.2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului local Sanislău 

 
       Ședință ordinară 

16 
 

SANISLĂU 16/18.02.2020 
 
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Sanislău 

 
       Ședință ordinară 

17 
 

SANISLĂU 17/18.02.2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul  
bugetar al anului 2019 

 
       Ședință ordinară 

18 

 

SANISLĂU 
18/18.02.2020 

HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției care se va suporta de la 

bugetul comunei Sanislău pentru asigurarea hranei copiilor înscriși și 
prezenți la programul prelungit din cadrul Grădiniței cu program 

prelungit Sanislău 

 

       Ședință ordinară 

19 
 

SANISLĂU 19/18.02.2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual pentru acordarea  de 
finanțări nerambursabile din bugetul local al comunei Sanislău, în anul 

2020 

 
       Ședință ordinară 

20 

 

SANISLĂU 
20/18.02.2020 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidurilor pentru derularea programului 

comunal privind finanțarea nerambursabilă din bugetul local al comunei 
Sanislău , a proiectelor și acțiunilor în domeniile :cultural , sportive și 

culte religioase 

 

       Ședință ordinară 

21 
 

SANISLĂU 21/18.02.2020 
HOTĂRÂRE privind modificarea unei comisii de specialitate a 

Consiliului local Sanislău 

 

       Ședință ordinară 

22 

 

 
SANISLĂU 22/18.02.2020 

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice , a 

indicatorilor tehnico-economici – faza SF și descrierea sumară a 
investiției propuse a fi realizată prin proiectul pentru ,, Înființare sistem 

de distribuție gaze natural în localitatea Sanislău , com. Sanislău, jud. 

Satu Mare ,, 

 

       Ședință ordinară 

23 
 
            SANISLĂU 23/29.04.2020 

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință         
       Ședință ordinară 

24 
 
            SANISLĂU 24/29.04.2020 

HOTĂRÂRE privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor 
locale pentru anul 2021 

       
       Ședință ordinară 

25 
 

            SANISLĂU 25/29.04.2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 
devizului general actualizat pentru obiectivul ,, Extindere alimentare cu 

apă în localitatea Marna , comuna Sanislău , jud. Satu Mare,, 

        
       Ședință ordinară 



26 
 

            SANISLĂU 26/27.05.2020 
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Sanislău pe 

anul 2020 

        

       Ședință ordinară 

27 
  
            SANISLĂU 27/27.05.2020 

HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul 
bugetar al anului 2019 

        
       Ședință ordinară 

28 

 
             

             SANISLĂU 28/27.05.2020 

HOTĂRÂRE privind aprobarea metodologiei de calcul al prețurilor de 
referință a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier, 

proprietate publică a comunei Sanislău, precum și a prețurilor de 

valorificare prin vânzare directă a masei lemnoase 
 

        
 

       Ședință ordinară 

29 

            

            SANISLĂU 29/17.06.2020 

HOTĂRÂRE pentru  aprobarea ,, Regulamentului privind măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de 

hotărâri care se înaintează Consiliului Local Sanislău spre aprobare,, 

       

       Ședință ordinară 

30 

 

           SANISLĂU 30/17.06.2020 

HOTĂRÂRE privind acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul 

local al comunei Sanislău în anul 2020 pentru culte religioase de pe raza 

comunei Sanislău 

        

       Ședință ordinară 

31 
 
           SANISLĂU 31/17.06.2020 

HOTĂRÂRE privind acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul 
local al comunei Sanislău în anul 2020 pentru asociațiile sportive de pe 

raza comunei Sanislău  

        
        Ședință ordinară 

32 
      

           SANISLĂU 32/3.08.2020 
HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință         

        Ședință ordinară 

33 

 

           SANISLĂU 33/3.08.2020 

HOTĂRÂRE privind însușirea în domeniul public al comunei Sanislău și 

dezmembrarea  unei suprafețe de teren intravilan din comuna Sanislău 
 

        

        Ședință ordinară 

34 
 

           SANISLĂU 34/9.09.2020 
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Sanislău , 

județul Satu Mare , pe anul 2020 

         

         Ședință ordinară 

35 

 

           SANISLĂU 35/9.09.2020 

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local 

Sanislău , în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Gheorghe 

Bulgăr Sanislău 

          

         Ședință ordinară 

36 

 

          SANISLĂU 36/9.09.2020 

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local 

Sanislău , în Comisia de evaluare și asigurare a calității Școlii Gimnaziale 

Gheorghe Bulgăr Sanislău 

          

       Ședință ordinară 

37 
 
          SANISLĂU 37/9.09.2020 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al 
Primăriei comunei Sanislău 

          
       Ședință ordinară 

38 
 
          SANISLĂU 38/18.09.2020 

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Sanislău , 
județul Satu Mare , pe anul 2020 

     
      Ședință extraordinară 

39 
 
           SANISLĂU 39/18.09.2020 

HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul 
bugetar al anului 2019 

    
      Ședință extraordinară 

40 
 

SANISLĂU 40/12.11.2020 
HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local al comunei Sanislău, jud. Satu Mare 

     

    Ședință extraordinară 



41 
 

SANISLĂU 41/12.11.2020 
HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarului comunei Sanislău, jud. 

Satu Mare 

   

    Ședință extraordinară 

42 
 

SANISLĂU 42/2.12.2020 
HOTĂRÂRE privind înregistrarea Primăriei comunei Sanislău în 
Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor 

utilizând cardul bancar și modul de suportare a comisionului bancar 

        
     Ședință ordinară 

43 

 
SANISLĂU 

43/2.12.2020 

HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului legitimației de consilier al 
Consiliului local al comunei Sanislău precum și aprobarea modelului 

semnului distinctiv al calității de reprezentant ales pentru consilierii 

locali 

          
     Ședință ordinară 

44 
 

SANISLĂU 44/2.12.2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului legitimației de PRIMAR al 
comunei Sanislău precum și aprobarea modelului semnului distinctiv al 

calității de reprezentant ales pentru PRIMARUL comunei Sanislău 

         
      Ședință ordinară 

45 

 

SANISLĂU 45/2.12.2020 

HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse 

aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii Școlii Gimnaziale 
Gheorghe Bulgăr Sanislău 

 

     Ședință ordinară 

46 
 

SANISLĂU 46/2.12.2020 
HOTĂRÂRE privind actualizarea Organigramei și a Statului de funcții al 

Primăriei comunei Sanislău 

 

      Ședință ordinară 

47 

 

SANISLĂU 47/2.12.2020 

HOTĂRÂRE privind modificarea Actului constitutiv, Statutului și 

Acordului de cooperare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a 

Comunelor Sătmărene ACSA 

 

     Ședință ordinară 

48 
 

SANISLĂU 48/17.12.2020 
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Sanislău pe 

annul 2020 

     

     Ședință extraordinară 
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