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lnurmaemiteriidecatreprimarulcomuneiSauliaadispozitieide

convocare nr.41115.03.2019 in data ae )2.01,2019, la orele 17'00' la sediul Clubului

Tineretului saulia sunt prezenti la sedinta ordinara a consiliului Local Saulia toti cei 1l

consilieri locali in funciie, nefiind consilieri locali absenti.

Lasedintasuntdeasemeneaprezentiprimarulcomunei-dl.Vancea

Dorel-Grigore si secretarul comunei- dl' Milascon Valer-loan'

IndeschidereasedinteisecretarulConsiliuluiLocalleprezinta

consilieriror rocali procesul-verbal ar ,raint.i anterioare ordinare a consiliului Local saulia din

data de 06.02,2olg, la acest proces-verbal niciunul dintre consilierii locali nedorind a aduce

modificari.

Incontinuarepresedinteledesedintaales,d.lCojocneanAngel-Ioan

le prezinta consilierilor ordinea de zl a sedintei ordinare din 22'03'2019' ordine de zi ce

cuprinde5punctetoateinitiatedecatreprimarulcomuneisianume:

|.Prezentareadecatreprimarulcomuneia.,Raportuluiprivindstareaeconomica'sociala
si de mediu a comunei Saulia pe anul2018"

2.ProiectdehotarareprivindaprobareaPlanuluideactiunisilucrarideintereslocalce
vor fi efectuate in anul 2019 de catre beneficarii de ajutor social in comuna saulia

3. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii cornunei saulia din Asociatia de

Dezvoltare lntercomunituru ,, AquatNvEST MURES " -

4. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru

obiectivul de investitie ., Reabilitare Scoala Gimnaziala cu clasele I-vI[ Saulia '' si de

asigurare u nnuntu.ii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli' care nu se

finanteaza O* fu UrgeluiO* ttui prin PNDL pentru acest obiectiv de investitie

5.Proiectdehotarareprivindaprobareaindicatorilortehnico-economiciactualizatipentru
obiectivul de investitie ,, Moder nizarjeaunor strazi din localitatea saulia' comuna saulia'

judetul Mures ,, J de asigurare a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de

cheltuieli, .ur. nu se finarieara Oe tu'Uogttuf O* stat [rin PI'{DL pentru acest obiectiv de

investitie

ordineadezicucele5puncteestesupusavotuluiSiesteaprobatacu
unanimitatea de voturi in forma prezentata'

Incontinuaresetreceladezbatereaprimuluipunctdepeordineadezia
sedintei, laprezentarea de catre primarul comunei a o'Raportului privind starea economica'

t".iAu si ae meaiu a comunei Saulia pe anul2018"'

PROCESUL VERBAL
al sedintei ordinare a Co顧 :ili:i石 I E33瓦i恵瓦石ii瓦 din dgllJ£ 22 martie 2019



I se da cuvantul primarului comunei care le prezinta consilierilor Raportul.

Dupa prezentarea Raportulr"ri presedintele de sedinta propune si se trece la
dezbaterea pltnctului 2 de pe ordinea de zia sedirrtei, si anume la proiectul de htltarare privincl

aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes Iocal ce vor fi efectuate in anul 2019 dc catre

beneflcarii de ajutor social in comuna Saulia.

I se da cuvantul viceprimarutlui comunei si totodata consilicr local,

dl.Socaciu Dumitru, care le prczinta raportul intomcit la proiectul de hotarare initiat de catre

primarul comunei.

Apoi presedintele de sedinta prezinta raportul cornisici de spccialitate la
acest proiect de hotarare.

Constatand ca nu exista consilieri locali carc doresc sa se inscrie la cuvant

sall care sa aduca modilrcari proiectului de hotarare initiat de catre prirnarul corrurrei. se

slrpune la vot proiectul.

Cu unanimitate de voturi pentrLl (11) proiectul de hotarare estc aprobat si

adoptat in fbrma prezentata, devenind astf-et Hotararea Consiliului Local nr.9l2019 privind

aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2019 de

catre beneficarii de ajutor social in comuna Saulia.

In continuarre se trece [a dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi.

respectiv proiectul de hotarare privind aprobarea retragerii comunei Saulia din Asociatia de

Dezvoltare Intercomunitara " AQTIAINVES'| Mt,RL,S "'

I se da din noLr primarului comunei care le prezinta consilierilor locali

proiectul de hotarare, precllm si expunerca de motive [a acest proiect de hotarare.

Apoi presedintele de sedinta prezinta raportul comisiei de specialitate la

acest proiect.

Constatancl ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie Ia cuvant

sau care sa aduca modificari proiectului de hotarare initiat de catre primarul comrtrrei, se

supune la vot proiectul.

Cu unanimitate de voturi pentru (l 1) proiectul de hotararc este aprobat si

adoptat in fbrma prezentata, devenind astf-el Hotararea Consiliului l,ocal nr'10/ 2019 privind

aprobarea retragerii comunei Saulia din Asociatia de l)ezvoltare Intercomunitara
.,AQUAINVEST MURES ".

Dupa aceasta sc trece dezbaterea punctr:lui 4 de pe ordinea cle zi. respectiv

proiectul de hotarare privind aprobarea indicatoritor tehnico-economici actllalizilti pentrLt

obiectivulde investitie " Reabiiitare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIll Saulia " si de asigurare

a frnantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli. care nu se flrranteaza de la bLrgetLrl

de stat prin PNDL pentru acest obiectiv de investitie'



I se da din nou primarului comunei care le prezinta consilierilor locali

proiectul de hotarare si expunerea de motive la acest proiect'

Apoi presedintele de sedinta prezinta raportul comisiei de specialitate la

acest proiect.

Constatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie la cuvant

sau care sa aduca modificari proiectului de hotarare initiat de catre primarul comunei, se

supune la vot proiectul.

Cu unanimitate de voturi pentru (11) proiectul de hotarare este aprobat si

adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr,lll2079
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie
,, Reabilitare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Saulia " si de asigurare a finantarii de la

bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de Ia bugetul de stat prin

PNDL pentru acest obiectiv de investitie.

In continuare se trece \a dezbaterea ultimului punct de pe ordinea de zi a

sedintei, si anume la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

actualizatipentru obiectivul de investitie o' Modernizareaunor strazi din localitatea Saulia,

comuna Saulia, judetul Mures " si de asigurare a finantarii de la bugetul local pentru categoriile

de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru acest obiectiv de

investitie.

I se da cuvantul primarului comunei care le ptezinta consilierilor locali

proiectul de hotarare si expunerea de motive la acest proiect.

Constatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie la cuvant sau

care sa aduca modificari proiectului de hotarare initiat de catre primarul comunei, se supune la

vot proiectul.

Cu unanimitate de voturi pentru (11) proiectul de hotarare este aprobat si

adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.1212019 privind
,, Modernizarea unor strazi din localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures " si de

asigurare a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se

finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru acest obiectiv de investitie.

In final presedintele de sedinta constata ca ordinea de zi a sedintei ordinare

din 22.03,2019 a fost epuiiata, le multumeste consilierilor locali pentru participare si declara

sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta,


