
ROMAN:A
JUDETUL MURES COMUNA SAUL!A

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREAnr.16
din ll:unie 2020

privind rectificarea bugetului Cons‖ iului Loca:Sau‖ a pe anu12020

Consiliul Localsaulia, judetul Mures, intrunit in sedinta ordinara de lucru in

data de lL iunie 2020;
Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Saulia nr.979l

t4.OS.ZO2AIntocmit in calitatea sa de initiator al proiectuluide hotarare, raportul

compartimentului contabilitate al primariei Saulia nr,L184109.06,2020 si raportul comisiei de

specialitate a Consiliului Localsaulia, prevederile art,58 alin.3 din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare , cele ale Legii nr,69/ 2010

privind responsabilitatea bugetara si ale art.7 din Legea nr.5212003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, republicata, H.C.L Saulia nr,6l t7.02.2020 de aprobare a

bugetului general al UAT Saulia pe anul 2020 ;

ln temeiul prevederilo r art.t29 alin.L, alin.2 lit'"b" , alin.4lit"'a",art'139 si

art.196 alin,1lit."a" din O.U,G.nr,57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile

ulterioare :

hotaraste

Art l- 5c rectifica la capitolele de VENITURI

pe dnui 2020, durPa cum urmeaza:

si CHELTUIELl din bugetul Cons‖ iului Local Saulia

‐lei‐

Capitoi bugetar Cod

capitol

Credite

initiale

:nfluenta

(+/‐ )

Credite

rectificate

Tnm
:

←/→

THm
l:

{十/‐ )

THm

:i:

←/→

THm
:V

{+/→

TOTAL VENITURl

∧te vcil tull

0001 4293000 +73000 4366000 0 +73000 0 0

3650 .409000 +73000 482000 0 +73000 0 0

TOTAL

CHELTUEILi

50.02 4293000 +73000   1  4366000 0 +73000 0 0



Locuinte, servicii

si dezvoltare

publica

7000 509000 +73000 582000 0 +73000 0 0

Altc chcituieli In

domen iu I

locr-ri n tc lo r

700330 241000 +8000 249000 0 +8000 0 0

Reparatii curente 2002 50000 +8000 58000 0 +8000 0 0

Alimentare cu apa 700501 62000 +65000 127000 0 +65000 0 0

Alte active fixe 710130 0 +65000 65000 0 +65000 0 0

Art,2 Prezenta hotarare se va transmite primaruluicomunei, compartimentuluicontabilitate al

Primariei Saulia, lnstitutiei Prefectului Judetului Mures, A,J.F.P. Mures- Activitatea Trezorerie si

Contabilitate Publica, Trezoreriei orasului Ludus siva fi adusa la cunostinta locuitorilor comunei

prin afisaj la sediul Primariei Saulia si publicare pe pagina de internet www.saulia.ro.

Presedinte d inta, ontrasemneaz cretarul comunei,
Valer-Ioan(.iojocnean,\ 6l-Ioan ⅣIilas

llotarare adoptata cu unanimitate de voturi pentru- 9

QF;",
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ROMANIA
JUDETUL ⅣIURES COⅣIUNA SAULIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREAIT.IT
din l1 iunie 2020

privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, a impozitelor si a taxelor Iocale si
alte taxe asimilate Acestora, precum si a amenzilor, in comuna Saulia pe anul 2021c1u rata

inflatiei

consiliul Local al comunei Saulia, judetul Mures, intrunit in sedinta
ordinara de lucru in data de I I iunie 2020;

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Sauria
nr,9791 14,05.2020la proiectul de hotarare privind indexarea nivelurilor pentru valorile
irnpozabile, a impozitelor si a taxelor locale, precum si a amenzilor pe anul202l,cu rata inflatiei,
raportuI compartimentului finante, impozite si taxe al Primariei Saulia nr.1l85/ 09.06.2020\a
proiectul de hotarare initiat, prevederile Legii nr.22712015 privind Codul Fiscal, precum si ale
Legii nr.1961 2017 pentru modificarea afi,465 din Legea nr.227l2015,art.S alin,llit]a" si alin.2,
ar1, l6 ahn.2, art.20 alin. I lit."b", art.27 si art.30 din Legea nr.27312006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.7 din Legea nr.5212003 privind
trasparenta decizionala in administratia publica locala, republicata si avizul comisiei de
specialitate a Consiliului Local Saulia;

Tinand seama de adresa InstitutuluiNational de Statisticanr.l3lgl
21.01.2020 transmisa catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei , conform
careia rata de inflatie pentru anul 2019 este de 3,8 o/o 

;

In temeiul prevederilor art.129 alin.1, alin,Z lit."b,', alin.4 lit.,,d,, art.l39
si art.I 96 alin.l lit."a" din OUG nr,57l 2019 privind Codul adniinistrativ, cu completarile
ulterioare :

hotaraste

Art.l Se aproba indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele sitaxele locale si alte
taxe asimilate acestora" precum si amenzile, in comuna Saulia, incepand cu data de 01.01 .2021, cu
rata inflatiei de 3"8 %.

Art.2 Prevederile prezentei hotarari vor fi comunicate primarului comunei, Institutiei Prefectului
iudetului Mures, compartimentului finante, impozite si taxe al Primariei Saulia si vor fi aduse la
cunostinta locuitorilor comunei prin afisaj la sediul Primariei Saulia, respectiv publicare pe pagina
de internet www.saulia.ro.

Presedinte inta,
'-ffiru;::i#lcomunei'

Hotararc adoptata cu unanimita



ROMANIA
JUDETUL ⅣIURES COMUNA SAULIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREAnr。 18

din ll iunie 2020

privind aprobarea modificarH si completarii Regulamentului Serviciului Public de

Salubrizare a Localitatilor din Judetul ⅣIures

Consiliul Local al comunei Saulia, judetul Mures, intrunit in sedinta
ordinala dc ltrcru in data de ll iunie 2020

. VAzdnd ref.eratul de aprobare al prinrarului comunei Saulia nr.980i
1,1,05,2020 la proiectul de hotarare aprcbarea modificarii si completarii Regulamentului
Serr,'iciulLri PLrblic de Salubrizare a l-ocalitatilor din Judetul Mures si raporlul nr.l186/
09.06.2020 intocmit de catre secretarul seneral al comunei. precum si raportul comisiei de

spccialitate a C--onsiliLrlLri Local Saulia:

AvAnd in vedere prevederile art.8 alin,3 lit.,,i", art.22alin.4 din Legeanr.
51,1006 a scrr iciilol conrirnitare dc utilit6li publice. dispozitiile art.l7 din Legea nr.21112011
privind regirnul dcscLrrilor. alc Legii nr.l49i 2015 privind modalitatea de gestionare a deseurilor
de anrbala.jc si a Otl(l nr.lc)6i 2005 privind Fondr-rl dc Mediu. aprobate cu modificarile si
corrpletariie ultcrioare. ale art.6 alirr.l lit."h'' din Legea nr.l0l12006 privind serviciuI de
salLrhlizarc a localitatilor. cu rnodiflcarile si completarile ulterioare:

Avarrd in vedere prevederile afi.17 alin.3 pct.20 din Statutul A.D.l Ecolect
Nlrrres. Lrrc\,cclcrilc Orclinului A.N.R.S.C nr.82l 2015 privind Regulamentul cadru al serviciului
dc salLrbrizarc al localitatilor si cele ale arI.J din Legea nr.52l 2003 privind transparenta
clecizionala irr administratia publica locala. cu modificarile si completarile ulterioare;

irr terneiul prevederilor art.l29 alin.2lit."d" si alin.7 lit."n" coroborate cu

art.139 din O.Lj.C nr.5712019 privind CodLrl administrativ, cu completarile ulterioare:

hotaraste

\rt I Regularncntul Sen'iciului l'}ublic de Salubrizare a Localitatilor din Judetul
N{rrres aprobat prin I ICI- SaLrlia nr.17l I 8 04.20 16. se rnodiflca si se completeaza conform
ancrci la prczcnta hotarare.

Art.2 Se nrandateazd domnul primar Vancea Dorel-Crigore, reprezentant al comunei Saulia
in ,,".riiinrlrca (icrrcrala a Asocia!ic'i ,-le' De'zvoltare lntercomunitard,, Ecolect Mures ", sd voteze in



ACA mocliltcat'ea si completarea RegLrlamentului Serviciului Public de Salubrizare a

Localitatilor din Judetul N4ures" aprobat confbrm ar1.l din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotdrAre se comunica Asocialiei de Dezvoltare IntercomunitarS,, Ecolect
\1Lrrcs "" InstitLrtiei Pret'ectulLri Jud, Mures. prirnarului comunei si se aduce la cunostinta
locr-ritorilor cornunei prin afisa-i la sediul Primariei Saulia, respectiv publicare pe pagina de
intcrnct u'u rv.szrulia.ro.

Contrasemneaza etarul comunei,
Milasco ler-Ioan

Hotararc adoptata cu unanimitate de voturi pentru-9
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ROMANIA
JUDETUL ⅣIURES CO_■/1UNA SAULIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.19
din ll iunie2020

privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de
atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor si a

contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor
educative, aferente programului pentru anul scolar 20201 2021

consiliul Local al comunei Saulia, judetul Mures, intrunit in sedinta
ordinara de lucru in data de 1l iunie 2020 ;

Avand in vedere adresele Consiliului Judetean Mures nr.4603/
19.02?020 si 12911120,05.2020, referatul de aprobare al primarului comuneinr.ll64l 04.06.2020
laproiectul dehotarareinitiat,raportul secretaruluigeneral al comunei nr.1187109.06.2020si
raportuI comisiei de specialitate a Consiliului Local Saulia ;

Luand act de prevederile anexei nr.6 la HGR nr.640l 2019 pentru
aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 sipentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, cu modificarile si
completarile ulterioare si prevederile art.7 alin.l3 din Legea nr.52 12003 privind transparenta
decizionala in administratia publica locala ;

In temeiul prevederilo r art.129 alin. I , alin.7 lit.,,ao,, alin.l4, art.l39
alin, 1 si ale art. I 96 alin. 1 lit."a" din OUG nr.57l 2019 privind Codul administrativ, cu
completarile ulterioare :

hotaraste

Art,l Consiliul Local al Comunei Saulia, judetul Mures, nu isi asuma responsabilitatea
organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelorl acordurilor-cadru
pentru achizitionarea produselor si a contractelori acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative, aferente programului pentru anul scolar 202012021.

Art.2 Prevederile prezentei hotarari vor fi comunicate primarului comunei, Institutiei Prefectului
Judetului Mures, Consiliului Judetean Mures si vor fi aduse la cunostinta publica locuitorilor
comunei prin afisa.i [a sediLrl Prirrariei SaLrlia. respectiv publicare pe pagina de internet
www.saulia.ro.

Presedinte
Cojocn
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Hotarare adoptata cu unanimitate de voturi pentru- 9

I rasem nea 4 p"rrrturul com unei,
Nri lasco[] 
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