
PROCESUL VI'RBAL

In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de
convocare nr.961 28-07.2020 in data de 04.08.2020, laorele I 7,0O,lasediul Caminului Cultural
din Saulia sunt prezenti la sedinta ordinara a Consiliului Local Saulia l0 consilieri locali in
functie, consilierul local absent de la sedinta fiind d-l ober Indrei.

La sedinta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl. vancea
Dorel-Grigore, secretarul comunei- dl. Milascon Valer-loan si consllierul principal din
compaftimentul contabilitate al Primariei Saulia, dl. Iclanzan Sorin-Vasile.

In deschiderea sedintei secretarur consiliului Local le prezinta
consilierilor locali procesul-verbal al sedintei anterioare ordinare a Consiliului Local Saulia din
data de 11.06.2020, la acest proces-verbal niciunuldintre consilierii localinedorind a aduce
modificari.

ln continuare presedintele de sedinta ales, d-l Duma Ioan le prezinta
consilierilor ordinea de zi a sedintei ordinare din 04.08.2020, ordine de zi ce cuprindl 4
puncte initiate de catre primarul comunei si anume :

1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului comunei Saulia pe trim. II
2020

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului comunei Saulia pe anul 2020

3. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii de catre Comuna Saulia.a unei
finantari rambursabile interne in valoarea de 685 000 lei pentru asigurarea fondurilor
necesare implementarii obiectivului de interes public local " Modernizare Strada nr.l7 km
0+186---0+786, localitatea Saulia, comuna saulia, judetul Mures ,'

4' Proiect de hotarare privind insusirea " Notificarii de incalcare" referitoare la Contractul
de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a
altor fluxuri de deseuri si operarea statiei de transfer Raciu, componente ale serviciului de
salubrizare al judetuluiMures, nr.83i din27.03.2029,2ona7 Raciu, judetul Mures

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



In continuare se trece la dezbaterea prirnLrrr:i punct c1e pe orclilrea de zi a
sedintei, la proiectul de hotarare privincl aprobarea execLrtiei bugetului comunei SaLrlia pe trim. ll
2020.

I se da cuvantul prirnarulLri comunei care Ie prezinta consilierilor ref'eratul
de aprobare la acest proiect de hotarare.

Dupa prezentarea d-lui primar, presedintele
locali raportul comisiei de specialitate a conslliului Local Saulia
continuare i se da cuvantul consilierurui principal care le prezinta
compartimentului contabilitate la proiectul de hotarare.

de sedinta prezinta consilierilor
la acest proiect de hotarare, iar in
consilieri lor locali raportul

Constatand ca nu exista consilieri
sau care sa aduca modificari proiectului de hotarare
supune la vot proiectul.

locali care doresc sa se inscrie la cuvant
initiat de catre primarul comunei, se

cu unanimitate de voturi pentru (r0) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma ptezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.20/2020 privind
aprob4rea executiei bugetului comunei Saulia pe trim. rr 2020.

In continuare se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi,
respectiv proiectul de hotarare privind rectificarea bugeiului comunei Saulia pe anul 2020.

I se da 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 compartimentului contabilitate la proieitul de hotarare.

Constatand ca nu exista consilieri
sau care sa aduca modificari proiectului de hotarare
supune la vot proiectul.

locali care doresc sa se inscrie la cuvant
initiat de catre primarul comunei, se

cu unanimitate de voturi pentru (10) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.2l/2020 privind
rectificarea bugetului comunei Saulia pe anul 2020.

Apoi se trece la dezbaterea pr-rncturui 3 de pe ordinea de zi.respectiv laproiectul de hotarare privind aprobarea contractarii de catre Comuna Sairlia a unei finantari
rarnbLrrsabile interne itl valoarea de 685 000 lei pentrLl asigurarea loudurilor,.,.".ror.
inrplementarii obiectivului de irrteres pLrblic local " Modeinizare Strada nr.l7 km 0+ lg6---0+7g6.
localitatea SaLrlia, col.nuna SaLrlia..f udetLrl MLlres ',.

'l se da din noLr cuvantul primarului comunei care le prezinta consilierilor
locali proiectul de hotarare. precunr si rcf'eratLrl de aprobare Ia acest prnie.i de hotarare.

Apoi preseclintele de sedinta prezinta raportul comisiei cle speciatitate la
acest proiect si raportLtl corrpartirnentului contabilitate Ia 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 (10) proiectul de hotarare este aprobat si

adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.2212020 privind
aprobarea contractarii de catre Comuna Saulia a unei finantari rambursabile interne in
valoarea de 685 000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii obiectivului de
interes public local " Modernizare Strada nr.17 km 0+186---0+786, localitatea Saulia,
comuna Saulia, judetul Mures ".

In final se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi, respectiv
proiectul de hotarare privind insusirea " Notificarii de incalcare" referitoare la Contractul de

delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri
de deseuri si operarea statiei de transfer Raciu, componente ale serviciului de salubrizare al
judetului Mures, nr.833 din27.03.2029,2ona7 Raciu, judetul Mures.

" I se da din nou 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 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 (10) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.2312020 privind
insusirea " Notificarii de incalcare" referitoare la Contractul de delegare a gestiunii
activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri si
operarea statiei de transfer Raciu, componente ale serviciului de salubrizare al judetului
Mures, nr.833 din27.03.2029,2ona 7 Raciu, judetul Mures.

In final presedintele de sedinta constata ca ordinea de zi a sedintei ordinare
din 04.08.2020 a fost epuizata, le multumeste consilierilor locali pentru parlicipare si declara
sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta,


