
       
ROMÂNIA       ANEXA la Dispoziția Primarului 
JUDEŢUL TIMIŞ      nr. 4/01.02.2023 
COMUNA SÂNANDREI 
PRIMARIA 
Nr. 874/01.02.2023 

CONVOCATOR 
 
  Având în vedere Dispoziția Primarului nr. 4 din 01.02.2023 privind convocarea de îndată a 
Consiliului Local Sânandrei în ședință extraordinară pentru luna februarie 2023, 

 În temeiul prevederilor prevederile art. 133 alin (2) lit. a), art. 134 alin (1) lit. a), alin (2), alin 
(4), alin (5) și ale art. 180 alin (1) din OUG nr. 57/2019  privind Codul adiministrativ, în data de 
02.02.2023,  la ora 15, se convoacă membrii Consiliului Local Sânandrei la sediul Consiliului Local 
al Comunei Sânandrei din localitatea Sânandrei, str. Tineretului, nr. 70,  pentru a lua parte la ședința 
extraordinară a Consiliului Local al Comunei Sânandrei pentru luna februarie 2023, cu 
următoarea ordine de zi: 

 
 

1. Procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sânandrei din 30.01.2023. 
2. Proiect de hotărâre  nr. 854/01.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de “Lucrări de întreținere și reparații șanțuri și accese str. Sf. Andrei, în localitatea 
Sânandrei, Comuna Sânandrei, județul Timiș” 
Proiectul este transmis spre avizare Comisiilor   nr. 1 și nr. 2. 
Proiectul de hotărâre este inițiat de Primarul Comunei Sânandrei-domnul Claudiu-Florin Coman. 
3. Proiect de hotărâre  nr. 857/01.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiție  “Lucrări de întreținere și reparații șanțuri și accese str. Tineretului si str. 
Principlală, în localitatea Carani, Comuna Sânandrei, județul Timiș” 
Proiectul este transmis spre avizare Comisiilor   nr. 1 și nr. 2. 
Proiectul de hotărâre este inițiat de Primarul Comunei Sânandrei-domnul Claudiu-Florin Coman. 
4. Proiect de hotărâre  nr. 860/01.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiție  “Lucrări de întreținere și reparații șanțuri și accese str. Școlii, în localitatea 
Covaci, Comuna Sânandrei, județul Timiș” 
Proiectul este transmis spre avizare Comisiilor   nr. 1 și nr. 2. 
Proiectul de hotărâre este inițiat de Primarul Comunei Sânandrei-domnul Claudiu-Florin Coman. 
5. Proiect de hotărâre  nr. 863/01.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de “Amenajare loc de joacă pentru copii în localitatea Carani, comuna Sânandrei, 
județul Timiș” 
Proiectul este transmis spre avizare Comisiilor   nr. 1 și nr. 2. 
Proiectul de hotărâre este inițiat de Primarul Comunei Sânandrei-domnul Claudiu-Florin Coman. 
6. Proiect de hotărâre  nr. 866/01.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de “Amenajare loc de joacă pentru copii în localitatea Covaci, str. Școlii, comuna 
Sânandrei, județul Timiș” 
Proiectul este transmis spre avizare Comisiilor   nr. 1 și nr. 2. 
Proiectul de hotărâre este inițiat de Primarul Comunei Sânandrei-domnul Claudiu-Florin Coman. 
7. Proiect de hotărâre  nr. 869/01.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de “Amenajare drum de acces către Sala de Sport si Bazin de înot, în localitatea 
Sânandrei, Comuna Sânandrei, județul Timiș” 
Proiectul este transmis spre avizare Comisiilor   nr. 1 și nr. 2. 
Proiectul de hotărâre este inițiat de Primarul Comunei Sânandrei-domnul Claudiu-Florin Coman. 
8. Proiect de hotărâre nr. 846/01.02.2023 privind aprobarea bugetului locaal al Comunei Sânandrei 
pentru anul 2023 
Proiectul este transmis spre avizare Comisiei   nr. 1. 
Proiectul de hotărâre este inițiat de Primarul Comunei Sânandrei-domnul Claudiu-Florin Coman. 



9. Proiect de hotărâre nr. 849/01.02.2023 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului 
bugetar al Comunei Sânandrei, pe anul 2022 
Proiectul este transmis spre avizare Comisiei   nr. 1. 
Proiectul de hotărâre este inițiat de Primarul Comunei Sânandrei-domnul Claudiu-Florin Coman. 
 
Proiectele de hotărâre, însoțit de referatele de aprobare, rapoartele de specialitate și alte materiale 
conexe sunt puse la dispoziția membrilor CLS, în format electronic, în grupul constituit în 
aplicația”whatsapp” ”Consiliul Local Sânandrei”. 
 
Notă: 
Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre. 
 
Consilierii locali aflați în imposibilitate de la lua parte la ședință în format fizic, pot participa prin 
intermediul mijloacelor electronice. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Redactat, 
          PRIMAR              SECRETAR GENERAL 
   Claudiu-Florin Coman               Diana-Andreea Muntean 
 
 

PROCES-VERBAL DE POSTARE ȘI AFIȘARE 
(pe site-ul www.primaria-sinandrei.ro și pe aplicatia ”whatsapp”, în cadrul grupului ”CLS”) 

 Încheiat azi 01.02.2023 cu ocazia postării convocatorului ședinței extraordinare  a Consiliului 
Local Sânandrei pentru 01.03.2023. 
 În fața mea, -secretar comună, precum și în fața doamnei -inspector, a fost afișat prezentul. 
 
 Data afișării: 01.02.2023                                                Data luării de la panou: 01.03.2023 
 

SECRETAR COMUNĂ-Diana Andreea Muntean 
 

INSPECTOR-Bodac Vanesa 


