PROCESUL VERBAL

InurmaemiteriidecatreprimarulcomuneiSauliaadispozitieide
data de 20.02.2018, la orele 17,00, la sediul clubului
in
convocare nr.14113.02.2018
consiliului Local saulia sunt prezenti toti
Tineretului Saulia ,r.ri pi"r.rti la sedinta ordinara a
consilieri locali in functie'
Lasedintasuntdeasemeneaprezentiprimarulcomunei-dl.Vancea
dl. Milascon valer-Ioan si consilierul principal rclanzan
comuneiDorel_Grigore, secretarul

Sorin-Vasile'

le prezinta -.
In deschiderea sedintei secretarul Consiliului Local
ordinare a consiliului Local Saulia din
consilierlor locali procesul-verbal al sedintei anterioare
dintre consilierii locali nedorind a aduce
data de 19.01.2018, iru..rt proces-verbal niciunul

modificari'

lJrzicasanda-DoinaIn continuare presedintele de sedinta ales, d-na
ordinare dln 20'02'2018'ordine de zi
Maria le prezintaconsilierilorordinea dl zi a sedintei

cecuprinde4puncte,toateinitiatedecatreprimarulcomuneisianume:
1. Proiect

al comunei saulia
de hotarare privind aprobarea bugetului general pe anul2018

2.ProiectdehotarareprivindaprobareaPlanuluideanalizasiacoperireariscurilorin
Saulia pe anul2018
domeniul situatiiloid.'u.g.rtu ia nivelul comunei
de
privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul
Medical Individual de Medicina de
concesiune incheiat intre UAT Saulia si Cabinetul
Familie Ion Corina-Doina-Delia

3. Proiect de hotarare

de
privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul
Stomatologie
de
Medical Individual
concesiune incheiat intre UAT Saulia si Cabinetul
Nutu Gheorghe-Catalin

4. Proiect de hotarare

ordineadezicucele4puncteestesupusavotuluisiesteaprobatacu

unanimitatea de

prezentata'
voturi pentru a consilierilor prezenti in forma

punct de peordinea de zi a
In continuare se trece la dezbaterea primurui
bugetului geneial pe anul 2018 al comunei
sedintei, la proiectul d" hotarare privind "pi"U*.'
saulia.
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Consiliului Judeteanヽ 4ures nr.1/15.01.2018.

Presedintele de sedinta prezintaraportul comisiei de specialitate la proiectul

de hotarare.
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.6/2018 privind
aprobarea bugetului general pe anul2018 al comunei Saulia.

In continuare se trece la dezbaterca punctului 2 de pe ordinea de zi a
sedintei, si anume la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a
riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul comunei Saulia pe anul 2018.

expunerea

de

I se da cuvantul primarului comunei care le prezintaproiectul de hotarare si
motive la acest proiect.
Apoi

presedintele

de sedinta prezinta raportul comisiei de specialitate la

acest proiect.
sau care

Constatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie la cuvant
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.7l2018 privind

aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta la
nivelul comunei Saulia pe anul2018.
In continuare se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi a
sedintei, si anume la proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la
contractul de concesiune incheiat intre UAT Saulia si Cabinetul Medical Individual de Medicina
de Familie Ion Corina-Doina-Delia.

I

se da cuvantul consilierului

principal lclanzan Sorin-Vasile care le

prezinta proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei, precum si raportul
compartimentului contabilitate la proiectul de hotarare.

sau care

Constatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie la cuvant
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.8/ 2018 privind
aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de concesiune incheiat intre UAT

Saulia si Cabinetul Medical Individual de Medicina de Familie Ion Corina-Doina-Delia.
In continuare se trece ladezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi a
sedintei, si anume la proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la
contractul de concesiune incheiat intre UAT Saulia si Cabinetul Medical Individual de
Sfomatnlooie Nufir Ghenrohe-Cate lin

I se da cuvantul consilierului principal rclanzan Sorin-vasile care le
prezintaproiectul de hotarare initiat de catre primaiul comunei, precum
si raportul
compartimentului contabilitate la proiectul de hotarare.
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 Cinsiliului
Local nr.gl2llgprivind
aprobarea incheierii unui act aditional Ia contractul de concesiune incheiat
intre UAT
Saulia si Cabinetul Medical Individual de Stomatologie Nutu Gheorghe-Catalin.

In final presedintele de sedinta constata ca ordinea de zi asedintei ordinare
din20.02.2018 a fost epuizata, le multumeste consilierilor locali pentru participare
si declara
sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta,

