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PROCESUL VERBAL
al sedintel ordinare a Consiliului Local Saulia din data de ll.06.2020

In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de
convocare nr.69l 04.06.2020 indata de 1l .05.2020, la orele 15,00,Ia sediul Caminului Cultural
din Saulia sunt prezenti la sedinta ordinara a Consiliului Local Saulia 9 consilieri locali in
tunctie, consilierul local absent de la sedinta fiind d-na Boca Ana-Maria si d-na Runcan
Violeta-Torica.

La sedinta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl. Vancea
Dorel-Grigore, secretarul comunei- dl. Milascon Valer-Ioan si consilierul principal din
compafiimentulcontabilitate alPrimariei Saulia, dl.Iclanzan Sorin-Vasile.

In deschiderea sedintei secretarul Consiliului Local le prezinta
consilibrilor locali procesul-verbal al sedintei anterioare ordinare a Consiliului Local Saulia din
data de 11.05.2020, la acest proces-verbal niciunul dintre consilierii locali nedorind a aduce
modificari.

In continuare presedintele de sedinta ales, d-l Cojocnean Angel-Ioan
le prezinlaconsilierilorordinea de zi a sedintei ordinare din 11.05.2020,ordine de zi ce
cuprinde 4 puncte initiate de catre primarul comunei si anume :

I. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului comunei Saulia pe anul2020

2. Proiect de hotarare privind indexarea nivelurilor pentrulalorile impozabile, a
impozitelor si a taxelor locale, precum si a amenzilor pe anal202l, cu rata inflatiei

3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului
Serviciului de Salubrizare 

^ 
localitatilor din iudetul Mures

4. Proiect de hotarare 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

' Ordinea de zi cu cele 4 puncte este supusa votului si este aprobata cu
unanimitatea de voturi in forma prezentata.
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I se da cuvantul primarului comunei care le prezirta consilierilor referatul
de aprobare la acest proiect de hotarare

Dupa prezentarea d-lui primar, presedintele de sedint a prezinta consilierllor
locali raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Saulia la acest proiect de hotarare , iar in
continuare i se da cuvantul consilierului principal care le prezinta consilierilor locali raportul
compartim entu lu i contabilitate la proiectul de hotarare.

Constatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie la cuvant
sau care sa aduca modiflcari 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.l6/2020 privind
rectificarea bugetului comunei Saulia pe anul 2020.

In continuare se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi,
respectiv proiectul de hotarare privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, a
impozitelor si a taxelor locale, precum si a amenzilor pe anul202I, curata inflatiei.

I se da cuvantul primarului comunei care le prezinta consilierilor locali
proiectul de hotarare, precum si referatul de aprobare la acest proiect de hotarare.

Apoi presedintele de sedinta prezinta raportul comisiei de specialitate la
acest proiect si raportul compartimentului finante, impozite si taxe la proiectul 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.l7/2020 privind
indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, a impozitelor si a taxelor locale, precum si
a amenzilor pe anul 2021, cu rata inflatiei.

Apoi se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi,respectiv la
proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de
Salubrizare a localitatilor din judetul Mures.

I se da din nou cuvantul primarului comunei care le prezintaconsilierilor
locali proiectul de hotarare, precum si referatul de aprobare la acest proiect de hotarare.

' Apoi presedintele de sedinta prezinta raportul comisiei de specialitate la
acest proiect si raportul secretarului general la proiectul de hotarare.

. 'Constatand 
ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie la cuvant

sau care sa aduca mod.ificari 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"8/ 2020 privind
aprobarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Salubrizare a
localitatilor din judetul Mures.

In final se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi,respectiv
proiectul de hotarare 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,
af'erente programului pentru anul scolar 20201 2021.

I se da din nou cuvantul primarului comunei care le prezintaconsilierilor
locali proiectul de hotarare, precum si referatul de aprobare la acest proiect de hotarare.

Apoi presedintele de sedinta prezirrta raportul comisiei de specialitate la
acest proiect si raporlul secretarului general la proiectul 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.1912020 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.

In flnal presedintele de sedinta constata ca ordinea de zi a sedintei ordinare
clin 1 1.06.2020 a fbst epuizata. [e multumeste consilierilor localipentru par"ticipare si declara
sedinta inchisa.


