
PROCESUL YBRBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia din 11 mai 2020

In urma emiterii de catre primarul comunei saulia a dispozitiei de
convocarenr.651 04.05.2020 indata de 11.05.2020, laorele15,00, lasediul CaminuluiCultural
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. Madarasan Gheorghe-
Ovidiu.

La sedinta sunt deasemeneaprezenti primarul comunei- dl. Vancea
Dorel-Grigore, secretarul Consiliului Local Saulia, dl. Milascon Valer-Ioan si consilierul principal
I calnzan S orin-Vas i le.

In deschiderea sedintei secretarul Consiliului Local le prezinta
consilierilor locali procesul-verbal al sedintei anterioare ordinare a Consiliului Local Saulia din
data de 13.03.2020, la acest proces-verbal niciunul dintre consilierii locali nedorind a aduce
modificari.

In continuare presedintele de sedinta ales d-l cojocnean Angel-Ioan le
prezintaconsilierilorordinea de zi a sedintei ordinareconvocate pentrudatade 11.05.2020,
ordine de zi ce cuprinde 3 puncte initiate de catre primarulcomunei si anume:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului,Comunei Saulia pe trim.I2020

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Comunei Saulia pe anul2020

3. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii unei unitati administrativ-teritoriale la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA INVEST MURES,,

Dupa aceasta prezentare a ordinii de zi, ia cuvantul dl. primar care
solicita suplimentarea ordinii de zi cu un punct nou, si anume proiectul de hotarare privind
aprobarea implementarii proiectului o'Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea
saraciei si excluziunii sociale",cod SMIS 126924, acest proiect de hotarare reprezentand o
problema urgenta care nu suporta aminare si care a aparut dupa emiterea dispozitiei de convocare
a Consiliulului Local Saulia in aceasta sedinta de lucru.

Presedintele de sedinta supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu acest
punct nou, iar ordinea de zi astfel propusa cu 4 puncte este aprobata cu unanimitate de voturi de
catre consilierii locali.



In continuarc sc trece la dczbatcrea prirnului punct dc pe ordinca dc zi a

sedintei.

I se da cuvantul consilierului principal rclanzan Sorin-vasile care le
prezinta consilierilor locali referatul de aprobare la acest proiect de hotarare si proiectul de
hotarare.

Dupa aceasta prezentare 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 lorma prezenlata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.l2/2020 privind
aprobarea executiei bugetului Comunei Saulia pe trim.I 2020.

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

I se da cuvantul din nou cuvantul consilierului principal rclanzan Sorin-
Vasile care le prezinta consilierilor locali referatul de aprobare la acest proiect de hotarare si
proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei privind rectificarea bugetului Comunei
Saulia pe anul 2020.

D u pa prezentarea consilierului principal, presedintel e de sedinta prezinta
consilierilor locali raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Saulia la acest [roiect de
l) \ )ta l'a l'c.

Constatand ca nu existaconsilieri locali care doresc sa se inscrie lacuvant
saLl care sa aduca modificari proiectului de hotarare initiat de catre primarul comunei, se
sllpune 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.13/ 2020 privind
rectificarea bugetului Comunei Saulia pe anul 2020.

In continuare se trece [a dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi a
sed irrtei.

I se da cuvantul primarului comunei care le prezinta sonsilierilor locali
rcf-eratul 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.1412020 privind
aprobarea aderarii unei unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare
Intercomu nitara "AQUA INVEST MURES'.

ln final se trece la dezbaterea ultimului punct de pe ordin ea de zi a sedintei
si anume la proiectul de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului"Dezvoltarea
sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si excluziunii sociale",cod SMIS 126924,
acest proiect de hotarare fiind inclus prin suplimentarea ordinii de zi in deschiderea sedintei.

I se da cuvantul primarului comunei care le prezinta consilierilor locali
refbratul de aprobare la acest proiect de hotarare, precum si adresa Ministerului Muncii si
Protectiei Sociale nr.14291 2020 si continutul protocolului de colaborare ce se va incheia intre
MMPS,'ANPIS si UAT Saulia,in cazul in care consilierii localivor aproba implementarea
proiectului pentru UAT Saulia.

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.l5/ 2020 privind
aprobarea implementarii proiectului "Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si
combaterea saraciei si excluziunii sociale", cod SMIS 12692{:

Dupa dezbaterea ultimului punct de pe ordinea de zi a sedintei, presedintele
de sedintad-l Cojocnean Angel-loan constata ca ordineade zi a sedintei ordinare din
I 1.05.2020 a fost epuizata, le multumeste consilierilor locali pentru participare si declara
sedinta inchisa.


