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Fresedintele de sedinta prezintaraportul comisiei de specialitate la proiectul

de hotarare.

saucaresaaduca-&xH,.;,i'$;#x,iJi;'3i1Ti'i.T"H?il::'-.*:TilffiT:[:l1i::*'
supune la

vot proiectul.
Cu ttaniⅢ Ⅲ
江C de votu五 pcnttu(8)prdeCtul de h∝鑓are estc aprobtt si

adoptat in forma prezentata,41venind astfel Hotararea Consiliului Local nr.1/2018 privind

aprobarea executiei bugetvl111uAT Saulia pe trim.IV anu12017.
In continttte se trecc la dczbaterea punctului 2 dc pe ordinca de zi a

sedintci,si anume laproiectul o,hOtttare p五 vind aprobarca inventarului efectuat la inclc anului
2017 cu bunllrile comunci Saulia,prccum si a mjloacelor ixe si obicctelor de inventarpropuse
pelltru Casare,
̲ ‐
I Sl da CuVantul primarului comunei care lc prczillta proiectul dc hotarare.

Dupa ace■ ta i sc da cuvantul consilicrLlhi principal ldanZan sorin‐ Vasilc
cae le prczinta consilierilol locali raportul conlisiei de inventariere care si― a desfasurat activitatea
la sfarsitul anului 2017 si inceputul anului 2018,prccunl si listele cuprinzand bunurile invcntariatc
si vdoarea contabila a aё est6ra precum J Hsta m増 10acelor ixe si a obiectdor de invcntar propuse
pentni casare.

Apol preledintcle de scdillta prczinta raportul co黎

accst proiect.

・

￨‐

憾iei de spccialitatc la

￨

Constatand ca nu cxista consilierilocali care doresc sa se inscric la cuvant

sau carc sa aduca lnodiflcari proiectului de hotarare initiat de catre primarul comunei,se

supune la vot proiectul.

￨ ￨￨

Cu Ⅲ alliⅢ Ⅲ C dCVOtu五 pcntru(8)proiC∝ d dC hotarare estc aprob江 J
adoptat in fomla prczentata,dellnind astfel Hotararea Consiliului Locai nr.2/2018 pr市
ind
aprobarea inventarului efecttlt la linele anului 2017 cu bunurile comunei Saulia,preculn si
a lnii10acelor fixe si obieCte10r de inventar propuse pentru casare.
In continllare se trecc la dczbatcrea punctului 3 dc pe ordinea dё

zi a

sedintei,si anume la proiOltul dd hOtarare pr市 ind aprobttea organigramei si a statului de mnct五
al aparatului de specialitate al primarului comunei Saulia.
I sc da ё
tlvantul consilicnllui principal lclanzan Sorin‐ Vasilc carc lc
prezinta proicctul dc hotγ arC initiat de catre primarul oomunei,precum si raportul
compartimentului contabilitttё la prOiectul de hotarare,

C6nstatandla nu cxista consubrilocaH care doresc sa se inscric la cuvrant
sau care sa aduca modifllari pl・ Oiectlllui dc hotarare initiat de catrc primarul comllnei,se
supune la vot proiectul. ￨ ・ ￨￨￨

Cu unani itate de voturi pentru(8)proieCtul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata;̀eャ enind astfel Hotararea Consiliului Local nr.3/2018 pr市 ind
aprobarea aprobarea OlganigraIIlei si a statului de functii al aparatului de specialitate al
primarlllui coEnunei Slulia, ￨・

In oontinuare se trece la dezbaterca punctului 4 de pe ordinea de zi a
sedintei, si anume la proiectul de hotarare privind aprobaiea retelei
seolaie de pe raza comunei
Saulia pentru anul scolar 2018--2019.

hotarareinitiatd.",,,#:i*;;f

ffiffi?Hff A'I*',:"#JJH1::,f,Tr#.:;,:;H:i

corespondenta dintre Frimaria Saulia si Inspeitoratul Scolar Judetean
Mures priviior la acest
subiect si avizul conform al Inspeetoratului Scolar Judetean Mures
la reteaua scolara din comuna.

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.

adoptat i n form a r..rt"Hff

1H:1'i j'

pentru (8) proiectul de hotarare este aprobat si

;:i:i' Hotararea Consiliulu i Local nr.4 I 20lB privind

aprobarea aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Saulia pentru
anul scolar 201g2019.
In final se trece la ultimului punct de pe ordinea de zi asedintei si anume
la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si
lucrari de interes loeal ce se vor
desfasura in anul 2018 in comuna Saulia de catre beneficiarii de
ajutor social.
De aceasta data i se da cuvantul viceprimarului comunei si consilier local
dl.
Socaciu Dumitru care Ie prezintaconsilierilor raportul la pioiectul de
hotarare.
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 Ia vot proiectul.
Cu unapimitate de voturi pentru (8) proiectul de hotarare este aprobat
si
-Cor.iliului
adoptat in forma ptezentata,-deyenild astfel lfotaru""u
Local nr.S/ 20lg privind
aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor desfasura
in anul 20Ig in
comuna Saulia de catre beneficiarii de ajutor social.
sau care

In final presedintele de sedinta constata ca ordinea de zi asedintei ordinare
din 19.01.2018 a fost epuizata, le multumeste consilierilor localipentru participare
si declara
sedinta inchisa.
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