PROCESUL VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia din data de 18 aprilie 2018

In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de
convooare w.49111.04.2018 in data de 18.04.2018, la orele 17,00, la sediul Clubului
Tineretului Saulia sunt prezenti la sedinta ordinara a Consiliului Local Saulia sunt prezenti l0
consilieri locali in functie, consilierul local absent de la sedinta fiind d-na Urzica Maria-SandaDoina.
La sedinta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl. Vancea
Dorel-Grigore, secretarul comunei- dl. Milascon Valer-loan si consilierul 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 20.02.2018, la acest proces-verbal niciunul dintre consilierii locali nedorind a aduce
modificari.
In continuare presedintele de sedinta ales, d-l Duma Ioan le prezinta
consilierilorordinea de zi a sedintei ordinare din 18.04.2018, ordine de zi ce cuprinde 5
puncte, toate initiate de catre primarul comunei si anume :

1. Proiect

de hotarare privind aprobarea executiei bugetului Comunei Saulia pe trim.I

2018
2. Proiect de hotarare

privind rectificarea bugetului Comunei Saulia pe anul2018

privind aprobarea incheierii pe anul 2018 intre Inspectoratul
Judetean de Politie Mures si Consiliul Local Saulia a Conventiei de Cooperare pentru
aplicarea Proiectului de interes public " Politie- Autoritati Locale Servicii Publice in
Parteneriat "
3. Proiect de hotarare

4. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat in urma finalizarii
procedurilor de achizitie pentru obiectivul de investitie " Modernizarea unor strazi din

localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures

"

5. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat faza D.A.T.C.
Reautorizare- pentru obiectivul de investitie " Modernizarea drumului comunal DC
Saulia (DJ 151 A)-Padurea km 0+800-3+600 comuna Saulia, judetul Mures "
Ordinea de zi cu cele 5 puncte este supusa votului si este aprobata cu
unanimitatea de voturi pentru a consilierilor prezenti in forma prezentata.
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In continuare se trece la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi a
sedintei, la proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetului Comunei Saulia pe trim'I
2018.

I

se da cuvantul 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.
Presedintele de sedinta prezintaraportul comisiei de specialitate la proiectul

de hotarare.
Constatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie la cuvant
sau care sa aduca

supune la

modificari proiectului de hotarare initiat de catre primarul comunei, se

vot proiectul.

(10) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezerfiata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.10/ 2018 privind
aprobarea executiei bugetului Comunei Saulia pe trim.I 2018.
Cu unanimitate de voturi pentru

In continuare se trece la dezbaterea punctului2 de pe ordinea de zi a
sedintei, si anume la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Comunei Saulia pe anul
201 8.

I se da cuvantul primarului comunei care le prezinla proiectul de hotarare si
proiect
de hotarare.
raportul la acest
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,

supune la

se

vot proiectul.
(10) proiectul de hotarare este aprobat si
devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.l1/ 2018 privind

Cu unanimitate de voturi pentru
adoptat in forma prezerfiata,

rectificarea bugetului Comunei Saulia pe anul2018.
In continuare se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi a
sedintei, si anume la proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii pe anul 2018 intre
Inspectoratul Judetean de Politie Mures si Consiliul Local Saulia a Conventiei de Cooperare
p.nt u aplicarea Proiectului de interes public " Politie- Autoritati Locale Servicii Publice in
Parteneriat ".
secretarului comunei, dl. Milascon Valer-loan care le
catre primarul comunei, precum si raportul la proiectul de
de
prezintaproiectul de hotarare initiat
continutul Proiectului de interes public initiat de catre Inspectoratul Judetean de
irotarare

I se da cuvantul

ii

Politie Mures

" Politie- Autoritati Locale Servicii Publice in Parteneriat

".

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 si 2 abtineri proiectul de hotarare este aprobat
si adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotarare Consiliului Local nr.l2l2018
privind aprobarea incheierii pe anul 2018 intre Inspectoratul Judetean de Politie Mures si

Consiliul Local Saulia a Conventiei de Cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes
public " Politie- Autoritati Locale Servicii Publice in Parteneriat',.

In continuare se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi a
sedintei, si anume la proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat in urma
frnalizarii procedurilor de achizitie pentru obiectivul de investitie "Modernizarea unor strazi din
localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures "

I se da cuvantul consilierului principal lclanzan Sorin-Vasile care le
prezintaproiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei, precum si raportul
compartimentului contabilitate la proiectul de hotarare.

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 unanimitate

de voturi pentru

(

l0)

proiectul de hotarare este aprobat si

adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local

nr.l3/

2018

privind

aprobarea devizului general actualizat in urma finalizarii procedurilor de achizitie pentru
obiectivul de investitie " Modernizarea unor strazi din localitatea Saulia, comuna Saulia,
judetul Mures ".
Dupa dezbaterea punctului 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
devizului general actualizat faza D.A.T.C. Reautorizare- pentru obiectivul de investitie
o'Modernizareadrumului comunal
DC 101 Saulia(DJ i5l A)-Padurea km 0+800-3+600
comuna Saulia, judetul Mures ".

I se da cuvantul consilierului principal lclanzan Sorin-Vasile care le
prezintaproiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei, precum si raportul
compartimentului contabilitate la proiectul de hotarare.
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 unanimitate de voturi pentru (10) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata,devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.l4/20I8 privind
aprobarea devizului general actualizat faza D.A.T.C. Reautorizare- pentru obiectivul de
investitie " Modernizarea drumului comunal DC 101 Saulia (DJ 151 A)-Padurea km

0+800-3+600 comuna Saulia, judetul Mures ".

In final presedintele de sedinta constata ca ordinea de zi a sedintei ordinare
din 18.04.2018 a fost epuizata, le multumeste consilierilor locali pentru participare si declara
sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta,

