
ROMANIA
JUDETUL】涯URES CO卜IUNA SAULIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREAnr.24
din 13 noieI1lbrie 2020

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele cOnsiliului]Local Saulia din

periOada nOienlbrie 2020-ianuarie 2021

Consiliul Local al comunei Saulia, judetul Mures, intrunit in sedinta

extraordinara de lucru in data de 13 noiembrie 2020 ;

Avand in vedere Incheierile civile nt.60821 19,10.2020 si 65791

OZ.Ll.2020 ale Judecatoriei Tirgu Mures privind validarea mandatelor consilierilor locali,

respectiv a supleantilor din Consiliul Local Saulia de la alegerile locale din27 '09.2020, Ordinul
prefectului Judetului Mures nr.437128.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului

Local Saulia, propunerile pentru presedinte de sedinta ale consilierilor locali ai PSD si PNL ce

formeazaConiitiut Local saulia si prevederile Regulamentului de organizare si functionare al

Consiliului Local Saulia ;

In temeiul prevederilo r art.lZ3 alin. 1 si alin. , art.l39 alin. 1 si art.196

alin. I lit."a" din OUG nr.57 I 20 I 9 privind Codul administrativ, cu modificarile ulterioare :

hotaraste

Art.1 Se alege presedinte de sedinta d-l Cojocnean Angel-Ioan, care va conduce sedintele

Consiliului f.ocat al comunei Saulia pentru perioada noiembrie 2l}}*-ianuatie202l, incepand cu

data adoptarii prezentei hotarari.

Ar1ZPrczenta hotarare se comunica prin grija secretarului general al comunei catre primarul

comunei, d-l Cojocnean Angel-Ioan, Institutia Prefectului Judetului Mures si va fi adusa la

cunostinta publica prin afisaj la sediul Primariei Saulia si publicare pe pagina de internet

www.saulia.ro.
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Hotarare adoptata cu unanimitate de voturi pentru- 11



ROMANIA
JUDETUL]ДURES COR[UNA SAULIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREAnr.25
din 13 noielnbrie 2020

privind organizarea cornisiilor de specialitate ale Consiliului I」 ocal al coI1lunei Saulia

Consiliul Local al comunei Saulia, judetul Mures, intrunit in sedinta
extraordinara de lucru in data de 13 noiembrie2020 ;

Avand in vedere Incheierile civile rc.60821 19.10.2020 si 65791

02.11.2020 ale Judecatoriei Tirgu Mures privind validarea mandatelor consilierilor locali,
respectiv a supleantilor din Consiliul Local Saulia de la alegerile locale din 27 .A9.2020, Ordinul
Prefectului Judetului Mures nr.437128.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului
Local Saulia, propunerile consilierilor locali ai PSD si PNL ce formeaza Consiliul Local Saulia si
prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Saulia;

In temeiul prevederilor art.124, afi.725, art.l26, art.I29 alin.l si art.196
alin.1 lit."a" din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile ulterioare :

hotaraste

Art.1 Alege pe intreaga durata a mandatului un numar de 3 (trei) comisii pe domenii de

specialitate, avand denumirea si componenta urmatoare:

1. Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si
urbanism:

-d-1 Cojocnean Angel-Ioan- presedinte
-d-na Boca Ana-Maria- secretar
-d-l Florea Liviu-Mihai- membru
-d-l Duma Ioan- membru
-d-l Toma Traian- membru

2. Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si
protectie sociala, protectie copii:

-d-1 Pop Liviu- presedinte
-d-1 Oltean Ioan-Aurelian- secretar
-d-1 Socaciu Dumitru- membru



3. Comisia pentru administratie publica, juridica si de disciplina, protectie mediu si turism:

-d-l Gherman Petru- presedinte
-d-l Duma Lucian- secretar
-d-1 Runcan Ovidiu-Cristian- membru

41L.2 Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului general al comunei catre primarul
comunei, consilierii locali in eaLtzu Institutia Prefectului Judetului Mures si va fi adusa la
cunostinta publica prin afisaj la sediul Primariei Saulia si publicare pe pagina de internet
www.saulia.ro.

Presedinte de general,
Cojocn Milascon V

Hotarare adoptata cu unanimitate de voturi pentru- 11
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ROMANIA
JUDETUL】4URES CORIUNA SAULIA

CONSILIUL LOCAL

Ⅱ OTARAREAnr。 26

din 13 noielnbrie 2020

privind alegerea viceprilnarului colnunei Saulia

Consiliul Local al comunei Saulia, judetul Mures, intrunit in sedinta

extraordinara de lucru in data de 13 noiembrte2020;
Avand in vedere Incheierile civile nr.60821 19.10.2020 si 65791

02.11.2020 ale Judecatoriei Tirgu Mures privind validarea mandatelor consilierilor locali,

respectiv a supleantilor din Consiliul Local Saulia de la alegerile locale din27.09.2020, Ordinul
Prefectului Judetului Mures nr.437l 28-10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului
Local Saulia, propunerea primarului comunei si a consilierilor locali pentru functia de viceprimar
al comunei, precum si rezultatul votului secret inregistrat pentru functia de viceprimar al comunei

Saulia;
In temeiul prevederilor art.lZ9 alin.Zlit."a", a1in.3 lit."b", art.152

alin.2 si 3 si art.I96 alin,1 lit."a" din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ, cu

modificarile ulterioare :

hotaraste

Art.l Infunctiadeviceprimaral comurrei Saulia,sealegedomnuI consilierlocal SocaciuDumitru
pentru perioada 2020 ---2024.

Art.2 Dorr-u-l-rl Socaciu Dumitru va exercita calitatea de inlocuitor al primarr"rlui comunei Saulia.

Art.3 Atributiile viceprin,arului comunei Saulia vor fl stabilite de primarul comunei Saulia prin

dispozitie.

Art.4 Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei Saulia catre primarul

comunei. d-l Socaciu Dumitru. lnstitutia Pref'ectului Judetului Mures si va fi adusa la cunostinta

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

Presedinte ta, general,

Cojocn
謬

Milascon Ioan
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Hotarare adoptata cu 6 voturi pentru si 5 impotriva


