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In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei deconvocare nt.153l 09.11.2020 in data de 13.1 L,2020, la orele 15,00, la sediul Caminului
Cultural din Saulia sunt prezenti la sedinta extraordinara a Consiliului Local Saulia toti cei 9consilieri locali alesi in functie si validati, precum si consilierii locali supteanti car e urmeaza adepune jurmantul in aceasta sedinta d-l Toma Traian si d-l Cojocnean Angel-toan.

La sedinta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl. vanceaDorel-Grigore si secretarul general al comunei- dl. Milascon valer_Ioan

In deschiderea sedintei secretarul consiliului Local le prezinta
Tng1tt9llor locali procesul-verbal al sedintei anterioare a Consiliului Local Saulia din data de27'10'2020, laacest proces-verbal niciunuldintre consilierii localinedorind a aducemodificari

In continuare secretarul comunei le prezinta consilierilor ordinea dezi a sedintei extraordinare din 13.1r.2020 ordine de zi ce cuprinde 4 puncte si anume:

1' Depunerea jurmantului de catre consilieri locali supleanti Toma Traian si cojocneanAngel-Ioan, validati prin rncheierea civila nr.6579/ 0i.tt.2020 a Judecatoriei Tg. Mures

2' Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele ConsiliuluiLocal Saulia din perioada noiemb rie zo2o-ianuarie 2021

3' Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local alcomunei Saulia

4. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei saulia

ordinea de zi cu cele 4 puncte este supusa votului si este aprobata cuunanimitatea de voturi in forma prezentata.

In continuare secretarul general, dl. Milascon valer-Ioan le prezinta
consilierilor locali Incheierea civila nr.65791 oz.tt.zuo a Judecatori.i ig. M;; prin careconsilierilor locali supleanti Toma Traian si Cojocnean Angel-Ioan le au iost validate mandatele,
acestia fiind validati ulterior sedintei de constituire a Consiiiului Local Saulia din 27 .10.2020 .

Dupa prezentarea d-lui secretar general, dl. Toma Traian este invitat la masaspecial amenajata si cu mina stanga pe Biblie si Cons-titutia Romaniei rosteste juramantul decredinta in calitate de nou consilier local, iar apoi semne aza juramantul in forma scrisa in 2
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exemplare. Unul dintre juramant i se inmaneaza consilierului, iar celalat se pastreaza de catre
secretarul general la dosar.

Dupa aceasta este invitat dl. Cojocnean Angel-Ioan si acesta procedeazain mod
identic ca dl. Toma Traian.

Dupa depunerea juramintelor de catre cei doi consilieri locali, secretarul
general le solicita consilierilor locali sa faca o propunere pentru alegerea unui presedinte de
sedinta care sa conduca sedintele Consiliului tocal Saulia in perioaia noiembiie 2121-ianuarie
2021.

D-l consilier Duma Ioan se inscrie la cuvant si i-l propune ca presedinte de
sedinta pe d-l consilier local Cojocnean Angel-Ioan.

constatand ca nu mai exista alte propuneri inafara de cea a d-lui Duma Ioan, se
supune la vot proiectul.

cu unanimitate de voturi pentru (11) proiectul de hotarare este adoptat si
devine astfel Hotararea Consiliului Local nr,il/202d privind alegerea presedintelui de
sedinta pentru sedintele Consiliului Local Saulia din perioada noiembr ie 2020-ianuarie
2021.

In continuare presedintele de sedinta ales d-l cojocnean Angel-Ioan ia
cuvantul si prezinta consilierilor locali 2 de pe ordinea de zi,respectiv proiectul de hotarare
privind organizareacomisiilor de specialitate ale Consiliului tocat al comunei Saulia.

Presedintele de sedinta arata cadatorita structurii Consiliului Local din 1 1
consilieri locali a doar doua partide politice PSD si PNL se vor organiza 3 comisii de specialitate
ale Consiliului Local si este corect ca consilierii locali ai celor doua-partide sa faca parte cu l-2
consilieri in toate comisiile, pentru a nu exista comisii in care doar unul dintre cele doua partide sa
aiba exclusiv consilieri in componenta.

Se inscrie la cuvant d-l consilier local Duma Ioan care face 2propuneri din
partea PSD pentru comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, amera;area
teritoriului si urbanism si anume pe d-nii Cojocnean Angel-Ioan si Toma Traian.

Se inscrie la cuvant d-l consilier local Cojocnean Angel-Ioan care face 1
propunere din partea PSD pentru comisia pentru agricultura, activitati eclonomic-financiare,
amenajarea teritoriului si urbanism si anume pe d-i Duma Ioan.

Se inscrie la cuvant d-l consilier local Pop Liviu care face 2 propuneri din
partea PNL pentru comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenqarea
teritoriului si urbanism si anume pe d-na Boca Ana-Maria si pe d-l Florea Liviu-Mihai.

Dupa aceasta consilierii locali propusi supun la vot intre ei functiile de
presedinte, secretar, respectiv membri in comisia iusmention ata.Inurma votului exprimat d-l
Cojocnean Angel-Ioan a fost ales presedinte comisie, iar d-na Boca Ana-Maria, secretar comisie,
ceilalti 3 consilieri fiind membri in comisie.
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In continuare se inscrie la cuvant d-l consilier local Florea Liviu-Mihai care
face 2 propuneri din partea PNL pentru comisia pentru activitati social-culturale, culte,
invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii si anume pe d-nii Pop
Liviu si Oltean Ioan-Aurelian

Se inscrie la cuvant d-l consilier local Duma Ioan care face 1 propunere din
partea PSD pentru comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie,
munca si protectie sociala, protectie copii si anume pe d-l Socaciu Dumitru.

Dupa aceasta consilierii locali propusi supun la vot intre ei functiile de
presedinte, secretar, respectiv membri in comisia susmentionata.In urma votului rexprimat d-l Pop
Liviu a fost ales presedinte comisie, iar d-l Oltean Ioan-Aurelian, secretar comisie si d-l Socaciu
Dumitru membru in comisie.

Dupa organizarea celor doua comisii presedintele de sedinta constata caau
ramas trei consilieri locali respectiv d-l Gherman Petru si Duma Lucian de la PSD si d'l Rncan
Ovidiu-Cristian de la PNL, care vor face parte automat din ultima comisie de specialitate a
Consiliului Local cea neconstituita inca, comisia pentru administratie publica, juridica si de
disciplina, protectie mediu si turism si i-i invita pe cei trei consilieri locali sa-si aleaga un
presedinte si un secretar de comisie. In urma votului exprimat d-l Gherman Petru a fost ales
presedinte comisie, d-l Duma Lucian, secretar comisie si d-l Runcan Ovidiu-Cristian membru in
comisie.

Dupa parcurgerea etapelor mai sus descrise se supune la vot proiectul

Cu unanimitate de voturi pentru (11) proiectul de hotarare este adoptat si
devine astfel Hotararea Consiliului Local nr.2512020 privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al comunei Saulia

In final presedintele de sedinta trese la dezbaterea ultimului punct de pe

ordinea de zi, respectiv la proiectul de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Saulia
pentru mandatul 2020---2024.

I se da cuvantul primarului comunei Saulia care i-l propune pentru aceasta
functie pe d-l Duma Ioan, consilier local ales din partea PSD.

Se inscrie la cuvant d-l Pop Liviu care i-l propune din partea PNL pentru
functia de viceprimar al comunei Saulia pe d-l Socaciu Dumitru.

Nemaifiind alte propuneri pentru functia de viceprimar al comunei,
presedintele de sedinta i-i intreaba pe cei doi candidati daca accepta candidaturile, iar d-nii Duma
Ioan si Socaciu Dumitru au raspuns in mod afirmativ.

Presedintele de sedinta explica apoi consilierilor locali procedura de vot,
arata ca va fi un vot secret si invita in ordine alfabetica pe fiecare consilier local sa primeasca un
buletin de vot ce are inscrise pe el cele doua optiuni de viceprimar. Fiecare consilier a luat un
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buletin de vot, s-a deplasat in cabina de vot din incinta salii de sedinta, a votat si a introdus dupa
aceea buletinul in urna amenajata linga cabina de vot.

Dupa terminarea votarii presedintele de sedinta in prezenta secretarului
general si a celor doi candidati la functia de viceprimar a desfacut urna de vot si a numarat cele
11 buletine de vot si a constatat optiunea exprimata de catre fiecare consilier local votant. In urma
numararii s-a constata ca toate cele I I buletine de vot sunt valabil exprimate, iar d-l Socaciu
Dumitru a obtinut 6 voturi pentru functia de viceprimar si d-l Duma Ioan 5 voturi.

Astfel este adoptata si Hotararea Consiliului Local nr.2612020 privind
alegerea viceprimarului comunei Saulia.

In final presedintele de sedinta constata ca ordinea de zi asedintei extraordinare
din 13.11.2020 a fost epuizata, le multumeste consilierilor locali pentru participare si declara
sedinta inchisa.
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