
PROCESUL VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia din data de 3 august 2018

In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de

convocare nr.83/ 27.07.2018 in data de 03.08.2018, la orele 17,00, la sediul Clubului
Tineretului Saulia sunt prezenti la sedinta ordinara a Consiliului Local Saulia sunt prezenti 9
consilieri locali in functie, consilierii locali absenti de la sedinta fiind d-nii Vancea Emil-Florin
si Boca Ana-Maria.

La sedinta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl. Vancea
Dorel-Grigore, secretarul comunei- dl. Milascon Valer-Ioan si consilierul principallclanzan
Sorin-Vasile.

In deschiderea sedintei secretarul Consiliului Local le prezinta
consilierilor locali procesul-verbal al sedintei anterioare ordinare a Consiliului Local Saulia din
data de 21.06.2018, laacest proces-verbal niciunul dintre consilierii localinedorind a aduce

modificari.

In continuare presedintele de sedinta ales, dl. Duma Ioan le prezinta
consilierilorordinea de zi a sedintei ordinare din 03.08.2018,ordine de zi cecuprinde 4

puncte toate initiate de catre primarul comunei si anume :

1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului Comunei Saulia pe trim. II
2018

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului comunei Saulia pe anul2018

3. Proiect de hotarare privind utilizarea unor sume din excedentul bugetar al comunei
Saulia din anul2017

4. Proiect de hotarare privind organizarea in data de 26.08.2018 a Festivalului o'Fiii Satului
Saulia"- editia IV

Ordinea de zi cu cele 4 puncte este supusa votului si este aprobata cu

unanimitatea de voturi a consilierilor prezenti in forma prezentata.

ln continuare se trece la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi a
sedintei, la proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetului Comunei Saulia pe trim. II
2018.
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le prezinta consilierilor locali raportul la acest proiect de hotarare.

Presedintele de sedinta prezintaraportul comisiei de specialitate la proiectul

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 votyri pentru (9) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea ionsiliului Local nr.Zl/201g privind
aprobarea executiei bugetului comunei Saulia pe trim. II 201g.

In continuare se trece la dezbaterea punctului z de pe ordinea d,e zi a
sedintei, si anume la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului comunei Saulia pe anul
2018.

I se da cuvantul primarului comunei care le prezintaproiectul de hotarare siraportul la acest proiect de hotarare.

acest proiect.
Apoi presedintele de sedinta prezinta raportul comisiei de speciali tate la

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 vo-turi pentru (9) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel liotararea tonsiliului Local nr.22/2llgprivind
rectificarea bugetului comunei Saulia pe anul 201g.

In continuare se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi a
sedintei, si anume la proiectul de hotarare privind utilizireaunor sume din excedentul bugetar al
comunei Saulia din anul 2017.

I se da cuvantul consilierului principal rclanzan Sorin-vasile care le
prezinta proiectul de hotarare initiat de catre primaiul comunei, precum si raportul
compartimentului contabilitate la proiectul de hotarare, prin care se solicita utilizarcasumei de
200 000 lei din fondul de rulment al primariei Saulia"

de hotarare.

Constatand ca nu exista consilieri
sau care sa aduca modif rcari proiectului cle hotarare
supune la vot proiectul.

locali care doresc sa se inscrie la cuvant
initiat de catre primarul comunei, se

cu unanimitate de voturi pentru (9) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.23/201g privind
utilizarea unor sume din excedentul bugetar al comunei Saulia din anul 2017.
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In continuare se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de
la proiectul de hotarare privind organizarea in data de 26.08.201g a
Satului Saulia"- editia IV.

I se da cuvantul consilierului principal rclaotzan Sorin-vasile care
de hotarare initiat de catre primarul comunei, precum si raportul
contabilitate la proiectul de hotarare.
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Constatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie la cuvant
sau care sa aduca rnodiflcari proiectr:lui de hotarare initiat de catre prirnarul comunei, se
supune Ia r,ot proiectul.

cu unanimitate de voturi pentru (9) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.24120i8 privind
organizarea in data de 26.08.2018 a Festivalului "Fiii Satului Saulia',- editia IV.

In final presedintele de sedinta constata ca ordinea de zi a sedintei ordinare
din 03.08'2018 a fbst epuizata, le multumeste consilierilor locali pentru participare si declara
sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta, Secr,


