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La sedinta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl.
vancea
Dorel-Grigore, secretarul comunei- dl. Milascon valer-Ioan
si consitierut principallclanzan
Sorin-Vasile.

In deschiderea sedintei secretarul consiliului Local le prezinta
consilierilor locali procesul-verbal al sedintei anterioare ordinare
a Consiliului Local Saulia din
data de l8'04.2018, la acest proces-verbal niciunul dintre
consilierii locali nedorind a aduce
modificari.
In continuare presedintele de sedinta ales, d-na lJrzicaMaria_Sanda_
Doina Ie prezintaconsilierilorordinea di zi a sedintei ordinare
din 21.06.201g, ordine de zi
ce cuprinde 5 puncte, toate initiate de catre primarul
comunei
si anume

1' Proiect

de hotarare privind rectificarea bugetului comunei Saulia

:

pe

anul20lg

2' Proiect de hotarare privind emiterea avizului Consiliului
Local al comunei saulia in
calitate de administrator al domeniului public de interes
local
al .o.nrn.i p"ntru lucrarea de
., REACTUALIZARE
PUG Si REGUiAMENT LOCAL DE URBANISM- COMUNA
SAULIA, JUDETUL MURES "
3' Proiect de hotarare privind scaderea debitelor din evidenta
analitica pe platitor a
compartimentului finante, impozite si taxe al Primariei Saulia
a unor p"..oun" fizice

decedate

4' Proiect de hotarare privind aprobarea proiecturui .,
Gradinita cu 4 grupe in rocaritatea
Saulia, comuna Saulia, judetul Mures" in vederea finantarii
acestuia prin programul
operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, obiectiv
specific 10.01/ invatamant
prescolar
5' Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici si a studiului de
fezabilitate pentru investitia "Cradinita cu 4 grupe in
localitatea Saulia, comuna saulia,
judetul Mures,,

Dupa prezentarea ordinii de zi, inainte de aprobarea prin vot a acesteia, dl.
primar propune dezbaterea unui nou punct si anume a proiectului de hotarare privind
aprobarea organizarii si exercitarii activitatii de audit public intern, aceasta fiind o problema
urgenta care nu suporta aminare si a carei solicitare de dezbatere si aprobare a aparut dupa
emiterea dispozitiei de convocare din 14.06.2018.
Ordinea de zi cu cele 6 puncte, 5 initiale si 1 punct nou este supusa votului
si este aprobata cu unanimitatea de voturi pentru a consilierilor prezenti in forma prezentata.

sedintei, la proiectul

In continuare se trece Ia dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi a
de hotarare privind rectificarea bugetului comunei Saulia pe anul 20i8.

I

primarului comunei care le prezinta consilierilor proiectul
de hotarare, iar consilierului principal din compartimentul contabilitate dl. Iclanzan Sorin-Vasile
le prezinta consilierilor locali raportul la acest proiect de hotarare.
se da cuvantul

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 (8) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.15/ 2018 privind
rectificarea bugetului comunei Saulia pe anul2018.

In continuare se trece ladezbaterea punctului2 de pe ordinea de zi a
sedintei, si anume la proiectul de hotarare privind emiterea avizului Consiliului Local al
comunei Saulia in calitate de administrator al domeniului public de interes local al comunei pentru
lucrarea de " REACTUALIZARE PUG si REGULAMENT LOCAL DE IIRBANISMCOMUNA SAULIA. JUDETUL MURES ".

I se da cuvantul primarului comunei ca.e [e prezintaproiectul de hotarare si
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 voturi pentru (8) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.1612018 privind
emiterea avizului Consiliului Local al comunei Saulia in calitate de administrator al

domeniului public de interes local al comunei pentru lucrarea de " REACTUALIZARE
PUG si REGULAMENT LOCAL DE URBANISM. COMUNA SAULIA, JUDETUL

MURES'.

In continuare se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi a
sedintei, si anume la proiectul de hotarare privind scaderea debitelor dirrevidenta analitica pe
platitor a compartimentului finante, impozite si taxe al Primariei Saulia a unor persoane fizice
decedate.

I se da cuvantul secretarului comunei, dl. Milascon valer-Ioan care le
ptezintaproiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei, precum si raportul
compartimentului finante, impozite si taxe la proiectul de hotarare, precum si situatia rolurilor
nominale unice ITL nr.6l2 si 1528.
sau care

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 la

vot proiectul.

cu voturi 8 voturi pentru proiectul de hotarare este aprobat si adoptat in
forma ptezentata, devenind astfel HotarareaConsiliului Local nr.l7/2018 privind scaderea
debitelor din evidenta analitica pe platitor a compartimentului finante, impozite si taxe al
Primariei Saulia a unor persoane fizice decedate.
In continuare se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi a
sedintei, si anume la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului n Gradinita cu 4 grupe in
localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures" in vederea finantarii acestuia prin progrimul
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Obiectiv specific 10.01/ invatamant

prescolar.

prezinta proiectul

I se da cuvantul consilierului principal lclanzan Sorin-vasile care le
de hotarare initiat de catre primarul comunei, precum si raportul

compartimentului contabilitate la proiectul de hotarare.

sau care sa aduca

supune la

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

modificari proiectului de hotarare initiat

vot proiectul.

de catre primarul comunei, se

Cu unanimitate de voturi pentru (8) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma ptezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.18/ 20i8 privind
aprobarea proiectului Gradinita cu 4 grupe in localitatea Saulia, comuna Saulia,;uAetut

"

Mureso' in vederea finantarii acestuia prin Programul Operational Regional 2014-1020,
Axa prioritara 10, obiectiv specific 10.01/ invatamant prescolar.
Dupa d,ezbatereapunctului 4 de pe ordinea de zi se trece la dezbaterea
punctului 5 de pe ordinea de zi a sedintei si anume la proiectul de hotarare privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabiliiate pentru investitia ,'Gradinita cu 4
grupe in localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures,'

I

consilierului principal rclanzan Sorin-vasile care le
de hotarare initiat de catre primarul comunei, precum si raportul
compartimentului contabilitate la proiectul de hotarare.
prezinta proiectul

se da cuvantul

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 la vot proiectul.
sau care

Cu unanimitate de voturi pentru (8) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.1912018 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate pentru investitia
"Gradinita cu 4 grupe in localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures".

Dupa dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi asedintei se trece la
dezbatereapunctului 6, proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii si exercitarii activitatii
de audit public intern, acesta fiind adaugat la inceputul sedintei.

I

primarului comunei care le prezinta consilierilor proiectul de
hotarare, expunerea de motive la proiect si continutul acordului-cadru privind organizarea si
exercitarea activitatii de audit public intern.
se da cuvantul

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 la vot proiectul.
sau care

Cu unanimitate de voturi pentru (8) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.20/2018 privind
aprobarea organizarii si exercitarii activitatii de audit public intern.

In final presedintele de sedinta constata ca ordinea de zi a sedintei ordinare
din21.06.2018 a fost epuizata, le multumeste consilierilor locali pentru participare si declara
sedinta inchisa.
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