
ROMÂNIA 

JUDEȚUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL SANISLĂU 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 16 / 2021 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027 a comunei Sanislău, 

județul Satu Mare 

 

Consiliul Local al comunei Sanislău, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021 

                         

                       Având în vedere Referatul de aprobare nr.34 / 26.03.2021 și Proiectul de hotărâre nr. 35 

/ 26.03.2021  inițiate de către primarul comunei Sanislău, Raportul de specialitate nr.36 / 26.03.2021 

întocmit de  Secretarul General al comunei Sanislău, Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local, precum și discuțiile purtate în cadrul ședinței, 

          Ţinând seama de Dispozițiile Legii nr. 52/2003, republicată privind transparenţa 

decizională în administraţia publică; 
          Având în vedere procesul verbal de predare – primire nr. 334/AP/14.12.2020, a 

documentației contractate - Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2027 comuna Sanislău , județul Satu 

Mare, 

                    În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), pct. b) , art. 129, alin. (4), lit. e) și ale art. 139 

alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

                     În temeiul prevederilor art.196 alin (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

HOTĂRĂȘTE 

             Art.1Se aprobă Strategia de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027 a comunei Sanislău, 

județul Satu Mare , conform Anexei, care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

      Art.2 Primarul comunei Sanislău , prin aparatul de specialitate , va asigura ducerea la îndeplinire 

a prezentei hotărâri.  

             Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ 

nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare . 

               Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu : 

- Instituția Prefectului – Județul Satu Mare 

- Primarul comunei Sanislău 

                      Se aduce la cunoştinţă publică .        

      

Preşedinte de şedinţă ,                                          Contrasemnează pentru legalitate , 

MAURER ALEXANDRU                         Secretar General al Comunei Sanislău  

                        jur. SAITOS MARIA RODICA  

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ actualizat 
Nr. total al consilierilor în funcție: 13 Nr. total al consilierilor prezenți: 13   Nr. total al consilierilor absenți:0 

Voturi pentru :13    Voturi împotrivă: 0     Abțineri: 0  

                                                                                                                           Sanislău la  31 martie 2021 


