PROCESUL VERBAL

al sedintei ordinare a Consiliului Lqcal Saulia din data de 6 februa{ie

2019

In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de
convocare nr.10/ 30.01.2019 in data de 06,02.2019, la orele 15,00, la sediul Clubului
Tineretului Saulia sunt prezenti la sedinta ordinara a Consiliului Local Saulia toti cei I 1
consilieri locali in functie, nefiind consilieri locali absenti.

Dorel-Grigore

si

La sedinta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl. Vancea
secretarul comunei- dl. Milascon Valer-Ioan.

In deschiderea sedintei secretarul Consiliului Local le prezinta
procesul-verbal
al sedintei anterioare extraordinare a Consiliului Local Saulia
locali
consilierilor
din data de 09.01.2019, laacest proces-verbal niciunuldintre consilieriilocalinedorind a
aduce modificari.
In continuare presedintele de sedinta ales, d-na Runcan VioletaTorica le prezintaconsilierilorordinea de zi a sedintei ordinare din 06.02.2019, ordine de zi
ce cuprinde 5 puncte toate initiate de catre primarul comunei si anume :

de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in
domeniul situatiilor de urgenta la nivelul comunei Saulia pe anul 2019
1. Proiect

2. Proiect de hotarare

privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Saulia pentru

anul scolar 2019--2020

privind aprobarea executarii lucrarii " Imbunatatire de tensiune,
modernizare LEA. Jt si bransamente in localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures'o
pe domeniul public al comunei Saulia si a ocuparii definitiye a suprafetei de 4 mp din
domeniul public pentru fundatia stalpilor proiectati a posturilor de transformare

3. Proiect de hotarare

hotarare privind implementarea proiectului " Modernizare Strada nr.17 km
0+186---0+786, localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures "
4. Proiect de

hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru
obiectivul de investitie " Modernizare Strada nr.17 km 0+186---0+786, localitatea Saulia,
comuna Saulia, judetul Mures ')
5. Proiect de

Ordinea de zi cu cele 5 puncte este supusa votului si este aprobata cu
unanimitatea

de voturi in forma prezentata.

In continuare se trece la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi a
sedintei, la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in
domeniul situatiilor de urgenta la nivelul comunei Saulia pe anul 2019.

ｒｌｌｌｌｌトーーーーーートーーーー

de hotarare

si

I se da cuvantul primarului comunei care le prezinta consilierilor proiectul
expunerea de motive la acest proiect de hotarare.
Presedintele de sedinta prezinta raposrtul comisiei de specialitate la proiectul

de hotarare prezentat.

Cu unanimitate de voturi pentru (11) proiectul de hotarare este aprobat si
prezentata,
devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.4/2019 privind
adoptat in forma
aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta la

In continuare

se

trece ladezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi a
privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei

sedintei, si anume la proiectul de hotarare
Saulia pentru anul scolar 2019-2020.

I

se

da cuvantul primarului comunei care le prezinta proiectul de hotarare,

iar dupa aceasta secretarul comunei prezinta raportul la proiect.

Apoi

presedintele de sedinta prezinta raportul comisiei

de specialitate la

acest proiect 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 (1 1) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.5l2019 privind
aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Saulia pentru anul scolar 2019-2020.

In continuare se trece ladezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi,
respectiv proiectul de hotarare privind aprobarea executarii lucrarii " Imbunatatire de tensiune,
modernizare LEA. Jt si bransamente in localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures" pe
domeniul public al comunei Saulia si a ocuparii definitive a suprafetei de 4 mp din domeniul
public pentru fundatia stalpilor proiectati a posturilor de transformare.
primarului comunei care le ptezinta consilierilor locali
proiectul de hotarare, precum si raportul viceprimarului comunei Saulia la acest proiect de

I

se da din nou

hotarare.

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,

supune la

se

vot proiectul.
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aprobarea executarii lucrarii " Imbunatatire de tensiune, modernizare LEA. Jt si
hrqnsq,rrenfc in lonelifqfea Sarrlia- comlrna Saulia. iudetul Mures" pe domeniul public al

si a ocuparii definitive a suprafetei de 4 mp din domeniul public pentru
fundatia stalpilor proiectati a posturilor de transformare.

comunei Saulia

Dupa aceasta se trece dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi,respectiv
proiectul de hotarare privind implementarea proiectului " Modemizarc Strada nr.17 km 0+ 1 86--0+786, localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures ".
se da din nou primarului comunei care le prezinta consilierilor locali
hotarare, expunerea de motive la acest proiect si raportul compartimentului

I

proiectul de
contabilitate.

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.

voturi pentru (11) proiectul de hotarare este aprobat
privind
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotarsrea Consiliului Local nr.ll 2019
imflementarea proiectului " Modernizare Strada nr.lT km 0+186---0+786, localitatea
Saulia, comuna Saulia, judetul Mures ".
Cu unanimitate de

si

In continuare se trece la dezbaterea ultimului punct de pe ordinea de zi a
sedintei, si anume la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualiz'atipentru obiectivul de investitie " Modernizare Strada nr.17 km 0+186---0+786,
localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures ".
cuvantul primarului comunei care le prezinta consilierilor locali
proiectul de hotarare si expunerea de motive la acest proiect.

i

se da

Constatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie la cuvant
primarul comunei, se
sau care sa aduca modificari proiectului de hotarare initiat de catre
supune la vot proiectul.

voturi pentru (11) proiectul de hotarare este aprobat
2019 privind
adoptat in forma prezentata,devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.8/
investitie
de
pentru
obiectivul
"
up.obu."u indicatorilor tehnico-economici actualizati
judetul
Saulia,
Modernizare Strada nr.l7 km 0+186---0+786, localitatea Saulia, comuna
Mures ".
Cu unanimitate de

si

In final presedintele de sedinta constata ca ordinea de zi a sedintei ordinare
din 06.02.2019 a fost epuiiata, le multumeste consilierilor locali pentru participare si declara
sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta,

