
ROMANIA
JUDETUL】4URES CORlUNA SAULIA

PiRIMAR

DISPOZITIAnr.15
din 10.02.2021

privind convocarea Consiliului I」 ocal Saulia in sedinta ordinara de lucru

Vancea Dore[-Grigore. primarul comunei Saulia..iudetul
Mures :

In ternciLll prevederilor art.l33 alin.l. art.l34 alin. I lit."a". alin.3
lit."a"" alin.5. art.135. art.l55 alin.l lit."b'' si Iit."e". alin.3 lit."b" si art.l96 alin.l lit."b" din OUC
nr.5112019 privind Codul adrninistrativ :

dispun

Art.l Se convoaca ConsiliLri I ocal al comunei Saulia..jLrdetul Mures, in sedinta ordinara de IucrLr
pentru data de 11.02.2021. orcle' 11.00, la sediul Canrirrului Cirltural Saulia, cu proiectul ordinii cle

zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie^ care f-ace parte integranta din aceasta.

Art.2- (l) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primariei Saulia-
secretarul comunei, fiind transmise si pe adresele de e-mail ale consilierilor locali, potrivit optiunii
acestora.

(2) Proiectele de hotarari se ar,izeaza de catre conrisiile de specialitate din cadrul ConsiliulLri
l.ocal Sar-rlia in baza competentelor acestola. conform anexei mentionate la prezcnta dispozitie.

(3) Membrii Consiliului Local Saulia sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente
asupra proiectelor de hotarari.

Art.3 Prezenta dispozitie de couvocare se poate contesta de cei intelesati [a instanta competenta, in
termenul prevazut de lege.

Art.A Prezenta dispozitie se va comunica primarului comunei, consilierilor locali in functie ai
comunei Saulia, Institutiei Prefectului Judetului Mures, va fi adusa la cunostinta publica prin afisare
la sediul Primariei Saulia si publicare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale Comuna
Saulia.

Prilnar,

VANCEA DOREL― GRIGORE
litate
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Avizat pen
eral,

…IOAN



Anexa la dispozitia nr.l5l 10.02.2021

PROIECTUL 0 IRDINII DE ZI

a sedintei ordinare de lucru a Consiliului Local al comunei Saulia din data de 17.02.2021,
orele 14,00

1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de
consilier local al d-nei Boca Ana-Maria, precum si vacantarea locului de consilier local in
cadrul consiliului Local al comunei saulia- initiator primarul comunei

2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului Comunei Saulia pe trim. IY 2020-
initiator primarul comunei

3. Proiect de hotarare privind aprobarea inventarului efectuat Ia finele anului 2020 cu
bunurile comunei Saulia, precum si a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar propuse
pentru casare - initiator primarul comunei

4. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare de pe raza comunei Saulia pentru
anul scolar 2021/ 2022- initiator primarul comunei

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni cuprinzand Iucrarile de interes
local ce se vor efectua de catre beneficiarii de ajutor social in Comuna Saulia, in anul 2021-
initiator primarul comunei

6. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General
al comunei Saulia si a Regulamentului de Urbanism aferent acestuia- initiator primarul comunei

Spre avizare :

-Comisia pentru administratie publica, juridica si de disciplina, protectie mediu si turism- pct.1

-Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism,
pct.2, 3 si 6

-Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamint, sanatate si familie, munca si protectie
sociala, protectie copii- pct. 4 si 5

Redactat,
Secretar general,

Milascon Valer-loan

Primar,
Vancea Dorel-Grigore

general,

ANr
Contrasem

aler-Ioan


