PROCESUL VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia din data de 14 august 2019

ln urma crriterii de catre primaruI comunei Saulia a dispozitiei de
in data de 14.08.201 9. ta orele I 5,00, la sediul C-lubului
convocare nr.lOT l 07.08.20
Tineretului Saulia suntprezenti la sedinta ordinaraa Consiliului Local Saulia l0 consilieri locali
in functie, consilierul local absent de la sedinta fiind d-na Boca Ana-Maria'
I

Dorel-Grigore

si

9

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

In deschider:ea sedintei secretarul Consiliului Local Ie prezinta
consilierilor locali procesul-verbal al sedintei anterioare ordinare a Consiliului Local Saulia din
data de 05.07.2019, la acest proces-verbal niciunuI dintre consilierii locali nedorind a aduce
modificari.
ln continuarc prescdintele de sedinta ales, d-l Turc Ioan-Emil le
prezinta consilierilororclinea cle zi a sedintei ordinare din 14.08.2019, ordine de zi ce
cLrprinde 2 puncte initiate de catre prirnarul comunei si anume
:

1. Proiect de

hotarare privind utilizarea unor sume din excedentul bugetar al comunei

Saulia din anul 2018
2. Proiect de hotarare

Fiii Satului Saulia" -

privind organizarea in data de 25 august 2019 a Festivalului
editia V

Ordinea
unanimitatea de

voturi in fbrma

"

de zi cu cele 2 puncte este supusa votului si este aprobata cu
prezentata.

In continuare se trece [a dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi a
secli6tei. [a proiectul de hotarare privind Lrtilizarea unor sume din excedentul bugetar al
comunei Saurlia din anul 2018.
I se da cuvantul primarului comunei care le prezinta consilierilor ref-eratul
proiect
de hotarare.
de aprobare la acest
Dupa prezentarea expLtnerii de motive presedintele de sedinta prezinla
consilierilor locali raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Saulia la acest proiect de
hotarare.

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

sa aduca modificar:i proiectului de hotarare initiat de catre primarul comunei,

supune la

vot proiectu[.

se

Cu unanimitate de voturi pentru (10) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotarlrea Consiliului Local nr.21,12019 privind
utilizarea unor sume din excedentul bugetar al comunei Saulia din anul 2018.

ln continuare se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi,
respectiv proiectul de hotarareprivind organizwea in data de 25 august 2019 a Festivalului
"Fiii Satului Saulia"- editia V.
I se da din nou primarului comunei care le prezintaconsilierilor locali
proiectul de hotarare, precum si referatul de aprobare la acest proiect de hotarare.

Apoi

presedintele

de sedinta prezinta raportul comisiei de specialitate la

acest proiect 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,

supune la

se

vot proiectul.

Cu unanimitate de voturi pentru (10) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfei Hotararea Consiliului Local nr.22/2019 privind

organizarea in data de 25 august 2019 a Festivalului " Fiii Satului Saulia "- editia V.
In final presedintele de sedinta constata ca ordinea de zi a sedintei ordinare
le muitumeste consilierilor locali pentru participare si declara

din 14.08.2019 a fost epuizata,
sedinta inchisa.

Presedinte

Secr

