
PROCESUL VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia■ o■voCataつentru ttata de 17 februarie 2020

In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de
convocare nr.22l 10.02.2020 in data de 17.02.2020, la orele 17,00, la sediul Clubului
Tineretului Saulia sunt prezenti la sedinta ordinara a Consiliului Local Saulia 9 consilieri locali
in functie, consilierii locali absenti de la sedinta fiind d-na Boca Ana Maria si dl. Ober Indrei

La sedinta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl. Vancea
Dorel-Grigore, consilierul principal din compartimentul contabilitate al Primariei Saulia, dl.
Iclanzan Sorin-Vasile si secretarul Consiliului Local Saulia, dl. Milascon Valer-Ioan.

In deschiderea sedintei secretarul Consiliului Local le prezinta
consilierilor lbcali procesul-verbal al sedintei anterioare ordinare a Consiliului Local Saulia din
data de 28.01.2020, la acest proces-verbal niciunul dintre consilierii locali nedorind a aduce

modificari.

In continuare presedintele de sedinta ales d-na Runcan Violeta-Torica
le prezinta consilierilor ordinea de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 17.02.2020,
ordine de zi ce cuprinde 2 puncte initiate de catre primarul comunei si anume :

1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al comunei Saulia pe anul
2020 - initiator primarul comunei Saulia

2. Proiect de hotarare privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici actualizati
pentru obiectivul de investitie "Modernizare Strada nr,l7 km 0+186---0+786,

localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures " -initiator primarul comunei Saulia

Ordinea de zi cu 2 puncte este supusa votului si este aprobata cu

unanimitate de voturi in lorma prezentata.

In continuare se trece la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi a
sedintei.

I se da cuvantul primarului comunei care le prezirfia consilierilor locali
referatul de aprobare la acest proiect de hotarare si proiectul de hotarare, iar consilierul principal

din compartimentul cohtabilitate dl. Iclanzan Sorin-Vasile le prezintaconsilierilor locali raportul

la acest proiect de hotarare, precum si prevederile din Legeanr.5l 2020 privind bugetul de stat pe

anul2020 referitor la sumele bugetare alocate pe anul 2020 pentru UAT Comuna Saulia, Deciziile
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mures- A.T.C.P nr. nr.6l7l 2020,8421 2020 si

3}l9l 2020, Hotararea Consiliului Judetean Mures nr.3l 20.01.2020 privindrepartizarea pe anul



2020 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale din
judetul Mures si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii
cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale si a sumelor pentru derularea Programului
pentru scoli al Romaniei in perioada ianuarie--iunie a anului scolar 2019/ 2020.

Dupa aceastaprezentare presedintele de sedinta prezinta consilierilor locali
raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Saulia 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.

Cu unanimitate de voturi pentru (9) proiectul de hotarare este aprobat si

adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.612020 privind
aprobarea bugetului general al comunei Saulia pe anul 2020.

Apoi se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi a sedintei.

I se da cuvantul primarului comunei care le prezinta consilierilor locali
referatu[ de aprobare la acest proiect de hotarare.

Dupa prezentarea primarului, presedintele de sedinta prezinta consilierilor
locali raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Saulia 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.

Cu unanimitate de voturi pentru (9) proiectul de hotarare este aprobat si

adoptat in forma prezentata,devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.1/2020 privind
aprobarea noilor indicatori tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie

'oModernizare Strada nr.l7 km 0+186---0+786, localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul
Mures ".

Dupa dezbaterea ultimului punct de pe ordinea de zi a sedintei, presedintele

de sedinta d-na Runcan Violeta-Torica constata ca ordinea de zi a sedintei ordinare din

17.02.2020 a fost epuizata, le multumeste consilierilor locali pentru participare si declara

sedinta inchisa.

Rresedinte de sedinta,


