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PROCESIIII yERBAI,
al sedintei extraordinare a Consiliului Local Saulia din data de 9 ianqarig 2019

In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de
nr.1/
in
data de 09,01.2019, la orele 14,00, la sediul Clubului Tineretului
03.01
.2019
convocare
Saulia sunt prezenti la sedinta ordinara a Consiliului Local Saulia sunt prezenti 8 consilieri locali
in functie, consilierii locali absenti de la sedinta fiind d-na Runcan Violeta-Torica, Madarasan
Gheorghe-Ovidiu si d-na Urzica Maria- Sanda-Doina.
La sedinta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl. Vancea
Dorel-Grigore si secretarul comunei- dl. Milascon Valer-Ioan,

In deschiderea sedintei secretarul Consiliului Local le prezinta
consilierilor locali procesul-verbal al sedintei anterioare ordinare a Consiliului Local Saulia din
data de 18.12.2018, la acest proces-verbal niciunul dintre consilierii locali nedorind a aduce
modificari.
In continuare presedintele de sedinta ales, d-na Boca Ana-Maria le
prezintaconsilierilorordinea de zi a sedintei extraordinare din 09.0l.2019,ordine de zi ce
cuprinde 3 puncte toate initiate de catre primarul comunei si anume :

1. Proiect

de hotarare privind validarea mandatului

de consilier local al

d-lui Ober Indrei

2. Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului sectiunii de functionare a bugetului
comunei Saulia pe anul2018 din excedentul bugetar al anului 2017
de hotarare privind utilizarea unor sume din excedentul bugetar al comunei
anul2018
din
Saulia

3. Proiect

Ordinea de zi cu cele 3 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
proiectul
de
hotarare privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Ober
sedintei, la
lndrei,
consilierilor proiectul
de hotarare si adresa PartiduluiNational Liberal Mures- Filiala Judeteana Mures
w.290120.12,2018 prin care se confirma faptul ca supleantul Ober Indrei este membru PNL si
intruneste conditiile prevazute de lege pentru a deveni consilier local, in uffna vacantarii postului
de consilier local, ocupat in urma alegerilor locale din iunie 2016 de catre dl. Vancea Emil-Florin.

I

se da cuvantul secretarului comunei care le prezinta

Presedintele de sedinta prezinta procesul-verbal al Comisiei de validare a,
Consiliului Local Saulia prin care se propune validarea mandatului de consilier local a d-lui Ober

Indrei.
Dupa aceasta dl. Ober Indrei este invitat si depune juramantul in calitate de
consilier local.
de sedintaiaact de depunerea juramantului si supune la vot

priectul de hotarare.Presedintele
Cu unanimitate de voturi pentru (7) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.ll2019 privind
validarea mandatului de consilier local al Ober Indrei.

In continuare se trece la dezbaterea punctului? de pe ordinea de zi a
sedintei, si anume la proiectul de hotarare privind acoperirea deficitului sectiunii de functionare a
bugetului comunei Saulia pe anul 2018 din excedentul bugetar al anului 2017 .

I

se

da cuvantul primarului comunei care le prezinta proiectul de hotarare

si raportul compartimentului contabilitate 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.

(8) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.2l 2019 privind
acoperirea deficitului sectiunii de functionare a bugetului comunei Saulia pe anul2018 din
excedentul bugetar al anului 2017,
Cu unanimitate de voturi pentru

In continuare se trece la dezbaterca punctului 3 de pe ordinea de zi,
respectiv proiectul de hotarare privind utilizarea unor sume din excedentul bugetar al comunei
Saulia din anul 2018.
primarului comunei care le ptezinta consilierilor locali
proiectul de hotarare, precum si raportul compartimentului contabilitate 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
se
sau care sa aduca modificari proiectului de hotarare initiat de catre primarul comunei,
supune la vot proiectul.

Cu unanimitate de voturi pentru (8) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.3l2019 privind
utilizarea unor sume din excedentul bugetar al comunei Saulia din anul 2018.

In final presedintele de sedinta constata ca ordinea de zi a sedintei
extraordinare din 09.01.2019 a fost epuizata, lemultumesteconsilierilorlocalipentru
participare si declara sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta,

