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PROCESUL VERBAL
al sedintei ordinare a 〔〕onsiliului Saulia din de 17 februa rie 2021

In urma emiterii de calre primarur con'runei Saulia a dispozitiei de
convocare nr'l5i ]r0.02.2021 indata de 17.02.2021. laorele 14,00, lasediul Caminului Cultural
din Saulia sunt prezenti la sedinta ordinara a ConsiliLrlui Local Saulia sunt prezenti un numar de
8 consilieri locali. 3 consilieri fiind absenti de la sedinta dl. Florea Liviu-Mihai, d-na Boca Ana-
Maria consilier local demisionar si dl. Gherman petrLr.

La sedinta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl. Vancea
Dorel-Crigore" sccretarLtl gerleral al cornunei- cll. Milascon Valer-loan si consilielrl principal clin
contpartitretltLtI contabiIitate al Primariei Saulia. dl. lclanzan Sorin-Vasile.

In deschiderea sedintei secretarul consiriutui Local le prezinta
consilierilor locali procesul-verbal al sedintei anterioare a Consitir-rlui Local Saulia din dutu d"
ll.0l.202l,la acest proces-verbal niciunul clintre consilierii locali nedorind a aduce,odificari.

ln contitlltare preseclintele cie sedinta ales pe o perioacla cle 3 luni, cll.
Pop L-iviLr le prezinta corrsilierilor ordinea de zi a sedintei ordinare din I1 .02.2021 ordine
de zi ce cLrprirrde 6 puncte, toate initiate cle catre prirnarulcomunei si anume:

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

2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului Comunei Saulia pe trim. IV
2020

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

4. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare de pe raza comunei Saulia pentru
anul scolar 20211 2022

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

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



Presedintele de sedinta suspune la vot ordinea de zi cu cele 6 puncte si
aceasta este aprobata cu unanimitatea de voturi a consilierilor prezenti la sedinta.

La pct.l de pe ordinea de zi a sedintei i se acorda cuvantul secretarului
general al comunei care prezinta referatul constatator privind constatarea incetarii de drept, prin
demisie, a mandatului de consilier local al d-nei Boca Ana-Maria, consilier local din partea
Partdiului National Liberal ales la alegerile locale din27.09.2020.

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 unanimitate de voturi pentru (8) proiectul de hotarare este adoptat si
devine astfel Hotararea Consiliului Local nr.5l202l 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

La pct.2 de pe ordin ea de zi a sedintei i se acorda cuvantul consilierului
principal din compartimentul contabilitate al Primariei Saulia care prezinta raportul la proiectul de
hotarare privind aprobarea executiei bugetului Comunei Saulia pe trim. IY 2020.

Dupa prezentarea consilierului principal, 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 5 voturi pentru si 3 voturi impotriva proiectul de hotarare este
respins intrucat proiectul de hotarare supus votului este o hbtarare privind bugetul local si
conform art.139 alin.3 din OIJG nr.57l 2019 privind Codul Administrativ erau necesare 5 voturi
pentru (majoritatea voturilor consilierilor locali in functie).

La pct.3 de pe ordinea de zi a sedintei i se acorda cuvantul d-lui primar
Vancea Dorel-Grigore care prezinta referatul de aprobare la proiectul de hotarare privind
aprobarea inventarului efectuat la finele anului 2020 cu bunurile comunei Saulia, precum si a
mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar propuse pentru casare.

Dupa prezentarea d-lui primar, presedintele de sedinta prezinta raportul
favorabil al comisiei de specialitate Ia 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 unanimitate de voturi pentru (8) proiectul de hotarare este adoptat si
devine astfel Hotararea Consiliului Local nr,61202l privind aprobarea inventarului
efectuat la finele anului 2020 cu bunurile comunei Saulia, precum si a mijloacelor fixe si a
otriectelor de inventar propuse pentru casare.

La pct.4 de pe ordin ea de zi a sedintei i se acorda cuvantur din nou
secretarului general al comunei carc prezinta raportul la proiectul de hotarare privind organizarea
retelei scolare de pe raza comunei Saulia pentru anul scolar 2)2ll 2\z2,precum si avizul conform
al I'S'J Mures nr.91561 22.12.2020 pentru reteaua scolara din comuna Saulia in anul scolar 20211
2022.

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 (8), proiectul de hotarare este adoptat in
forma initiata de catre dl. primar si devine astfel Hotararea Consiliului Local nr.7l?0Zl
privind organizarea retelei scolare de pe raza comunei Saulia pentru anul scolar 202112022.

La pct.S de pe ordinea de zi a sedintei i se acorda cuvantul din nou
secretarului general al comunei care le prezintaconsilierilor locali raportul compartimentului
asistenta sociala si autoritate tutelara din cadrul Primariei Saulia, referitor la proiectul de hotarare
privind aprobarea Planului de actiuni cuprinzand lucrarile de interes local ce se vor efectua de
catre beneficiarii de ajutor social in Comuna Saulia, in anul ZO?1.

Dupa prezentarea d-lui primar, 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 Ia proiectul de hotarare, se supune la vot proiectul de hotarare.

cu unanimitate de voturipentru (8), proiectul de hotarare este adoptat
in forma initiata de catre dl. primar si devine astfel Hotararea Consiliului Local nr.Bl202l
privind aprobarea Planului de actiuni cuprinzand lucrarile de interes local ce se vor efectua
de catre beneficiarii de ajutor social in comuna Saulia, in anul z0zl.

La pct.6, de pe ordinea de zi a sedintei i se acorda cuvantul primarului
comunei care le prezinta consilierilor locali referatul de aprobare la proiectul de hotarare privind
aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Saulia si a
Regulamentului de Urbanism aferent acestuia, precum si proiectul de hotarare propriu-zis,

Dupa prezentarea d-lui primar, presedintele de sedinta prezintaraportul
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 de hotarare.

cu unanimitate de voturi pentru (8), proiectul de hotarare este adoptat in
forma initiata de catre dl. primar si devine astfel Hota rarea Consiliului Local nr.9/ 2021
privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Saulia si



a Regularnentului de Urbanism aferent acestuia

In f'lrral presedintele de sedinta dl. Pop Liviir constata ca ordinea de zi a sedintei
ordinare din 11.02.2021 a fost epuizata. le multumeste consilierilor locali pentru participare si
declara sedinta irrchisa.

Presedinte sedinta, SeCretarttFieral,
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