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PROCESUL VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Saulia din data de ll ianuarie 2021

In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de
convocare nr,l/ 04.11.2021 in data de 11.01 .2021, la orele 14,00, la sediul Caminului Cultural
din Saulia sunt prezenti la sedinta ordinara a Consiliului Local Saulia toti cei I I consilieri locali
alesi in functie si validati.

La sedinta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl. Vancea
Dorel-Grigore, secretarul general al comunei- dl. Milascon Valer-Ioan si consilierul principal din
compartimentul contabilitate al Primariei Saulia, dl. Iclanzan Sorin-Vasile.

In deschiderea sedintei secretarul Consiliului Local le prezinta
consilierilor locali procesul-verbal al sedintei anterioare a Consiliului Local Saulia din data de
15.12.2020,Ia acest proces-verbal niciunul dintre consilierii locali nedorind a aduce modificari.

In continuare presedintele de sedinta ales pe o perioada de 3 luni prin
H.C.L. Saulia nr.24l 2020, dl. Cojocnean Angel-Ioan le prezinta consilierilor ordinea de zi a
sedintei ordinare din I I .01.2021 ordine de zi ce cuprinde 4 puncte, toate initiate de catre
primarul comunei si anume :

1. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii unei sume din execedentul bugetar al
comunei Saulia din anul2020

2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a noului stat de functii al
aparatului de specialitate al primarului comunei Saulia incepand cu anul 2021

3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de instituire si
administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finantarea Sistemului de Management
integrat al deseurilor solide menajere si similar in judetul Mures aprobat prin H.C.L. Saulia
nr.18/ 05.07.2019 si aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021, in comuna
Saulia

4. Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel
local a procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizitia
produselor si a contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor
educative, aferente programului, pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-2023
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Dupa prezentarea ordinii de zi a sedintei, se inscrie la cuvant consilierul
local Pop Liviu, care solicita sa se aprobe inscrierea pe ordinii de zi aunui punct si anume,
diverse.

Presdintele de sedinta suspune la vot ordinea de zi cu cele 5 puncte, 4
puncte initiale si punct nou propus de catre dl. Pop Liviu si aceasta este aprobata cu unanimitatea
de voturi cu 5 puncte

La pct.l de pe ordinea de zi a sedintei i se acorda cuvantul consilierului
principal dl. Iclanzan Sorin-Vasile care prezintaraportul sau la proiectul de hotarare privind
aprobarea utilizarii unei sume din execedentul bugitar al comunei Saulia din anul 2020.

Dupa prezentarea d-lui consilier principal, presedintele de sedinta
preztnta raportul favorabil al comisiei de specialitate la acist proi".f de hotarare.

Constatand ca.nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie in continuare
la cuvant referitor la proiectul de hotarare, se supune la vot proiectul.

cu unanimitate de voturi pentru (l l) proiectul de hotarare este adoptat si
devine astfel Hotararea Consiliului Local nr.ttZOZi privinO aprobarea utilizarii unei sume
din execedentul bugetar ar comunei sauria din anur iozo.

La oct.2 de pe ordin ea d.e zia sedintei i se acorda cuvantul secretarului
general al comunei care prezinta raportul sau la proiectul de hotarare privind aprobarea
organigramei si a noului stat de functii al aparatului de specialitate aiprimaruiui comunei Saulia
incepand cu anul 2021.

Dupa prezentarea secretarului general, presedintele de sedinta prezinta
raportul favorabil al comisiei de specialitate la acest proiect de hotarare.

Constatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie in continuare
la cuvant referitor la proiectul de hotarare, se supune la vot proiectul.

cu 7 voturi pentru si 4 voturi impotriva (din care 2 abtineri) proiectul de
hotarare este adoptat si devine astfel Hota rarea Consiliului Local nr.2/ Z02l privind
aprobarea organigramei si a noului stat de functii al aparatului de specialitate al primarului
comunei Saulia incepand cu anul 2021.

La pct.3 de pe ordin ea de zi a sedintei i se acorda cuvantul d-lui primar
Vancea Dorel-Grigore care referatul de aprobare la proiectul de hotarare privind modificarea si
completarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru
finantarea Sistemului de Management integrat al deseurilor solide menajere si similar in judetul
Mures aprobat prin H'C'L' Saulia nr.18/ 05.07 .2019 si aprobarea taxei speciale de salubrizare
pentru anul 2021, in'comuna Saulia.

Dupa prezentarea d-lui primar, presedintele de sedinta prezintaraportul
favorabil al comisiei de specialitate ra acest proiect de httarare.
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constatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie in
continuare la cuvant referitor la proiectul de hotarare, se supune la vot proiectul.

cu unanimitate de voturi pentru (l l) proiectul de hotarare este adoptat si
devine astfel Hotararea Consiliului Local nr.3/ 2021 privind modificarea si compl etaiea
Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru
finantarea Sistemului de Management integrat al deseurilor solide menajerl si similar in
judetul Mures aprobat prin HCL Saulia nr.18/ 05.07.2019 si aprobareaiaxei speciale de
salubrizare pentru anul 2021, in comuna Saulia.

La pct.A de pe ordin ea de zi a sedintei i se acorda cuvantul din nou
secretarului general al comunei care prezinta raportul la proiectul de hotarare privind neasumarea
responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/
acordurilor-cadru pentru achizitiaproduselor si a contractelor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea masurilor educative, aferente programului, pentru anii scolari 2021-2022 si
2422-2A23, precum si adresa Consiliului Judetean Mures nr.3416ll l6.l}.20}0emisa in acest
sens.

constatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie in
continuare la cuvant referitor la proiectul de hotarare, se supune la vot proiectul de hotarare.

cu unanimitate de voturi pentru (11), proiectul de hotarare este adoptat
in forma initiata de catre dl. primar si devine astfel Hota rarea Consiliului Local nr,4l Z02l
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de
atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor-
cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente programului,
pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-2023.

La pct.S inclus pe ordinea de zi prin votul consilierilor locali la inceputul
sedintei se inscrie la cuvant dl. consilier local Pop Liviu, care solicita executivului primaiiei Saulia
ca pe viitor sa oblige pe toti beneficiarii de ajutoare sociale din localitat e, faranici o execeptie,
sa-si execute in integralitate orele de munca obligatorii prevazute de lege ca obligatie a
persoanelor apte de munca, in prezent in localitate observandu-se ca multi dintre cei obligati la
munci nu i-sipresteaza orele.

Deasemenea d-l Pop Liviu descrie situatia santului de scurgere a apelor
pluviale aflat pe domeniul public al comunei l6nga casa sa, care din cauzaprofstei executii a
constructorului care a asfaltat drumurile comunale si strazile din comuna, se infunda in mod
frecvent si inunda drumul asfaltat si parcarea aferenta Bisericii Ortodoxe din localitate,
nebeneficiind de un sistem de scurgere a apelor corespunzator.

Dupa d-l Pop Liviu, se inscrie la cuvant dl. consilier local Oltean loan-Aurelian
care se adreseaza consilieruluiprincipal al compartimentului contabilitate al primariei Saulia
ptezent la sedinta solicitandu-i ca pe viitor sa prezinte consilierilor locali o situatie a listei de
investitii aprobate in comuna Saulia pe anul 2020,precum si o situatie a investitiilor execute in
trim' III 2020, atatand totodata ca a mai solicitat aceste situatii si anterior si pina la acesta data nu
s-a dat curs solicitarilor sale.
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Primarul comunei si consilierLrl principal. dl. Iclanzan Sorin-Vasile, raspund
solicitarilol'celor doi consilieri locali. aratand ca se va incerca rezolvarea problemelor aduse in
d iscirtie.

In final presedintele de sedinta dl. Cojocnean Angel-Ioan constata ca ordinea de zi
a sedintei ordinare din 11.A1.2021 a fost epuizata, le multumeste consilierilor locali pentru
participare si declara sedinta inchisa.
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