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ului Local Saulia sunt prczcnti lo cOnsilieri 10cali
in functie,cOnsilierul10cal absent de la scdinta flind d_l NIladarasan Ghcorghc_ovidiu.

La scdinta sunt dcasemenca prezcnti primarul cOrnunci_dl.Vancca
Dorcl_Grigorc si sccretarul Consiliului Local― di.ヽ/1ilascon Valer― IOan,
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unul dintre cOnsilierii 10cali nedorind a aducc
modincarl.

In continuare presedintele de sedinta ales dl. Duma
consilierilor ordinea de zi a seclintei orclinare din r4.og.20rg, ordine de zi
puncte toate initiate de catre primarr-rl comunei si anunre :

Ioan le prezinta
ce cuprinde 3

I' Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii unui post contractual in functiepublica de executie si modificarea in mod corespunzator a statului de functii si aorganigramei aparatului de specialitate al primarului comunei saulia

2' Proiect de hotarare privind modificarea si completarea prevederilor Hotararii ConsiliuluiLocal Saulia nr.22/03.08.2018 privind rectificarea bugetului comunei Saulia pe anul 201g

3' Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentatului Consiliului Local Saulia inconsiliul de Administratie ar scorii Gimnaziale sauria

ordinea de zi cu cele 3 puncte este supusa votului si este aprobata cu
unanimitatea de voturi a consilierilor prezenti in forma prezentata.

In continuare se trece la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi a
sedintei, la proiectul de hotarare privind aprobarea transformarii unui post contractual in functiepublica de executie si modificarea in mod corespunzator a statului de iunctii si a organigramei
aparatului de specialitate al primarului comunei Saulia.
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I se da cuvantul primarului comunei caie le prezintaconsilierilor proiectul
de hotarare si expunerea de motive la acest proiect de hotarare, iar secretarul Consiliului Locale le
prezinta consilierilor locali raportul la acest proiect de hotarare.

Presedintele de sedinta prezinta raportul 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 (10) proiectulde hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.25/2018 privind
aprobarea transormarii unui post contractual in functie publica de executie si modificarea in
mod corespunzator a statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al
primarului comunei Saulia.

In continuare se trece la dezbaterea punctului2 de pe ordinea de zi a
sedintei, si anume la proiectul de hotarare privind modificarea si complefarea prevederilor
Hotararii Consiliului Local Saulia nr.22103.08.2018 privind rectificarea bugetului comunei Saulia
pe anul 2018.

I se da cuvantul primarului comunei care le prezintaproiectul de hotarare,
iar secretarul Consiliului Local le prezinta consilierilor locali raportul la acest proiect de 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, se
supune la vot proiectul.

cu unanimitate de voturipentru (10) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata,devenind astfel HotarareaConsiliului Local nr.2612018 privind
modificarea si completarea prevederilor Hotararii Consiliului Local Saulia nr.22l03.08.2018
privind rectificarea bugetului comunei Saulia pe anul20lg.

In continuare se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi a
sedintei, si anume la proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local
Saulia in consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Saulia.

I se da cuvantul primarului comunei care le prezintaproiectul de hotarare,
iar secretarul Consiliului Local le prezinta consilierilor locali raportul la acist 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 pqoiectul.



cu unanimitate de voturi pentru (9) dl. consilier local propus Duma Ioari
neparticipand la vot, proiectul de hotarare este aprobat si adoptat in formi piezentata,devenind
astfel Hotararea Consiliului Local nr.27 / 2018 privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Local Saulia in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Saulia.

In final presedintele de sedinta constata ca ordinea de zi a sedintei ordinare
din14.09.2018 a fost epuizata, lemultumesteconsilierilorlocali pentru participare si declara
sedinta inchisa.

Prer Secreta


