
PROCESUL VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia convocata pentru data de 13 1nartie 2020

In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de
convocare nr.44l 06.03.2020 in data de 13.03.2020, laorele 15,00, la sediul Clubului
Tineretului Saulia sunt prezenti la sedinta ordinara a Consiliului Local Saulia 8 consilieri locali
in functie, consilierii locali absenti de la sedinta fiind d-na Boca Ana Maria, Runcan Violeta-
Torica si dl. Madarasan Gheorghe-Ovidiu.

La sedinta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl. Vancea
Dorel-Grigore si secretarul Consiliului Local Saulia, 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 17,02.2020, la acest proces-verbal niciunul dintre consilierii locali nedorind a aduce
modificari.

In continuare presedintele de sedinta ales d-l Cojocnean Angel-Ioan le
prezinta consilierilor ordinea de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 13.03.2020,
ordine de zi ce cuprinde 4 puncte initiate de catre primarul comunei si anume :

l. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in
domeniul situatiilor de urgenta la nivelul comunei Saulia pe anul2020

2. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii intre Inspectoratul Judetean de Politie
Mures si Consiliul Local Saulia a conventiei de cooperare pentru aplicarea proiectului de
inters public o' Politie- Autoritati Locale Servicii Publice in Parteneriat " pentru anul 2020

3. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare de pe raza comunei Saulia pentru
anul scolar 2020-_2021

4. Proiect de hotarare privind mandatul acordat reprezentantului autoritatii de a vota in
Adunarea Generala a A.D.I "AQUA INVEST MURES" ajustarea/ modificarea preturilor
la apa potabila si a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a SC Compania
Aquaserv SA

. Ordinea de zi cu 4 puncte este supusa votului si este aprobata cu
unanimitate de voturi in forma prezentata.

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



I se da cuvantul primarului comunei care le prezinta consilierilor locali '

referatul de aprobare la acest proiect de hotarare si proiectul de hotarare, iar secretarul comunei
prezinta raportul sefului S.V.S.U Saulia la acest proiect.

Dupa aceastaprezentare presedintele de sedintaprezinta 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 (8) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.812020 privind
aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta la
nivelul comunei Saulia pe anul 2020.

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

I se da cuvantul primarului comunei care le prezinta consilierilor locali
referatul"de aprobare la acest proiect de hotarare si proiectul de parteneriat initiat de catre
conducerea Inspectoratului Judetean de Politie Mures.

Dupa prezentarea primarului, presedintele de sedinta prezintaconsilierilor
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.

adoptarinrormar,.?IJl;:;H:1.'i,3'"1?:T",ff#il38:Tff l}lfir::fiff.r;#fl ;l'lH;
aprobarea incheierii intre Inspectoratul Judetean de Politie Mures si Consiliul Local
Saulia a conventiei de cooperare pentru aplicarea proiectului de inters public " Politie-
Autoritati Locale Servicii Publice in Parteneriat " pentru anul 2020.

In continuare se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi a
sedintei.

I se da cuvantul primarului comunei care le prezintaconsilierilor locali
referatul de aprobare la acest proiect de hotarare

Dupa preze ntareaprimarului, presedintele de sedinta ptrezintaconsilierilor
locali raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Saulia la acest proiect de hotarare si
avizul conform al InspEctoratului Scolar Judetean Mures privind reteaua scolara din Saulia pentru
anul scolar 2020-2021.



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.10/ 2020 privind

org-anizarea retelei scolare de pe raza comunei Saulia pentru anul scolar 2020---2021.

In final se trece la dezbaterea ultimului punct de pe ordin ea de zia sedintei

si anume la proiectul de hotarare privind mandatul acordat reprezentantului autoritatii de a vota in

Adunarea Generala a A.D.I "AQUA INVEST MURES" ajustarea/ modificarea preturilor la

apa potabila si a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a SC Compania Aquaserv

SA.

I se da cuvantul primarului comunei care le prezinta consilierilor locali

referatul de aprobare la acest proiect de hotarare.

Dupa pr ezentar eaprimaru lui, pre sedinte le de sedinta pr ezinta consi I ierilor

locali raportul comisiei di 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 (8) proiectul de hotarare este aprobat si

adoptat in forma prezentata,devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.Lll 2020 privind

mandatul acordat reprezentantului autoritatii de a vota in Adunarea Generala a A.D.I
,,AeUA INVEST MURES,, ajustarea/ modificarea preturilor la apa potabila si a tarifelor

la canalizare-epurare pe aria de operare a SC Compania Aquaserv SA'

Dupa dezbatereaultimului punct de pe ordininu d" ,ia sedintei, presedintele

de sedinta d-l Cojocnean Angel-Ioan constata ca ordinea de zi a sedintei ordinare din

13.03.2020 a fost epuizata, le multumeste consilierilor locali pentru participare si declara

sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta,


