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In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de

convocare nr.z4l 05.03.2021 in data de 08.03.2021, laorele 14,00, la sediul Caminului Cultural

din Saulia sunt prezenti la sedinta extraordinara convocata de indata a Consiliului Local Saulia s

un numar de 9 cbnsilieri locali in functie, precum si cei 2 consilieri locali supleanti care urmeaza a

depune juramantul in aceasta sedinta, d-nii Vancea Ioan si Toma Simion-Danut'

La sedinta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl. vancea

Dorel-Grigore si secretarul general al comunei- dl. Milascon Valer-Ioan'

In deschiderea sedintei secretarul Consiliului Local le ptezinta

consilierilor locali procesul-verbal al sedintei anterioare a Consiliului Local Saulia din data de

17.02,202l,laacest proces-verbal niciunuldintre consilieriilocalinedorind a aducemodificari.

In continuare presedintele de sedinta ales pe o perioada de 3 luni, dl'

pop Liviu le prezinta consilierilor ordinea de zi a sedintei extraordinare convocate de indata

indatade 08.03.2021 ordine de zi cecuprinde 3 puncte,toate initiatedecatreprimarul

comunei si anume :

l. Depunerea juramintului de catre consilierul local supleant Vancea Ioan, validat prin

Inch eierea C ivila nr.1337 l 19.02,2021 a Judecatoriei Targu-Mures

2. proiect de hotarare privind modificare a art.2 din H.C.L. Saulia nr,22l 04.08.2020 privind

aprobarea contractariide catre Comuna Saulia a unei finantari rambursabile interne in

valoarea de 6g4 7ig,Sg lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii obiectivului

de interes public local o, Modernizare Strada nr.17 km 0+186---0+786, localitatea Saulia'

comuna Saulia, judetul Mures "

3. proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentantului comunei Saulia in Adunarea

Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Campia Transilvana'o

Dupa prezentarea presedintelui de sedinta, primarul comunei se inscrie 1a

cuvant si solicita completarea ordinii de zi la primulpunct cu depunerea juramantului side catre

consilierul local supleant pSD, dl. Toma Simion-Danut, aratand ca Sentinta Civila de validare a

mandatului acestuia a fost transmisa catre Consiliul Local Saulia de catre Judecatoria Tg. Mures in

05.03.2021 la orele 14,00 pe e-mail Primariei, dupa ce s-a redactat dispozitia de convocare pentru

de



sedinta din 08.03.2021 a consilierilor si dupa ce aceasta a fost transmisa catre acestia si este legal

si normal ca si dl. Toma Simion-Danut sa depuna juramantul in aceasta sedinta.

Presedintele de sedinta supune la vot propunerea d-lui primar si cu 5

voturi pentru si 4 voturi impotriva este aprobata completarea ordinii de zi a sedintei la pct.l cu

depunerea juramantului si de catre consilierul local supleant Toma Simion-Danut.

La pct.l de pe ordinea de zi a sedintei i se acorda cuvantul secretarului
gerreral al ccrmunei care le prezirrta consilierilor Iocali IncheiereaCivila nr.1337l19.02.2021 a

Judecatoriei 'largLr-NlLrres privind validarea mandaturlui de consilier local al sLtpleantului PNL
Vancea Ioan. cauzata de derr-risia din Consiliul [-ocal Sar"rlia a d-nei consilier local Boca Ana-
Maria.

Dupa prezentarea secretarului general, dl. Vancea loan este invitat sa de

rosteasca.jurarnantul in calitate de consilier local, iar acesta se conformeaza, rosteste si semneaza

in 2 exemplare.iuramarntul

Dupa aceasta i se acorda din nou acorda cuvantul secretarului general al

comunei care le prezinta consilierilor locali Sentinta Civila nr.1669l A5.A3.2021 a Judecatoriei
Targu-Mures privind validarea mandatului de consilier local al supleantului PSD Toma Simion-
Danut, cauzata de constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local a d-lui Socaciu
Dumitru dispusa prin Ordinul Prefectului Jud. Mures nr.89/ 19.02.2021.

Dupa prezentarea secretarului general, dl. Toma Simion-Danut este invitat
sa rosteasca juramantul in calitate de consilier local, iar acesta se conformeaza, rosteste si

semneaza in 2 exemplare juramantul

La pct.2 de pe ordin ea de zia sedintei i se da cuvantul primarului comunei

care prezinta referatul de aprobare la proiectul de hotarare privind modificarea art.2 din H.C.L.
Saulia nr.22l 04.08.2020 privind aprobarea contractarii de catre Comuna Saulia a unei finantari
rambursabile interne in valoarea de 684 779,59 lei pentru asigurarea fondurilor necesare

implementarii obiectivului de interes public local " Modemizare Strada nr.17 km 0+186---0+786,
localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures " si care arata ca aceasta este o problema care

trebuie solutionata in regim de urgenta, aceasta fiind si una dihtre cauzele care au dus la

convocarea Consiliului Local Saulia in sedinta extraordinara de lucru de indata.

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 cLn'ant rct-eritor la proiectr-rl de hotararc'. se sllpune la vot proiectul.

Cu unanimitate de voturi pentru- 11 proiectul de hotarare este adoptat in
forma initiata si prezentata de catre primarul comunei si devine astfel Hotararea Consiliului
Local nr.10/ 2021 privind modificarea art.2 din H.C.L. Saulia nr.22l 04.08.2020 privind
aprobarea contractarii de catre Comuna Saulia a unei finantari rambursabile interne in
valoarea de 684 779,59 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii obiectivului
de interes public local o'Modernizare Strada nr.l7 km 0+186---0+786, localitatea Saulia,

comuna Saulia, judetul Mures o'.



La pct.3 de pe ordin ea de zia sedintei i se acorda cuvantul d-lui primar

Vancea Dorel-Grigore care ptezinta."ferat l de aprobare la proiectul de hotarare privind

nominaliza ,"u r"pr"r"ntantului comunei iaulia in idunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare

Intercomunita.u "Camf ia f.unrituana" si care arataca aceasta este o problema care trebuie

solutionata in r"girn Jr'urgenta, aceasta fiind si una dintre cauzele care au dus la convocarea

Consiliului Local Saulia ii sedinta extraordinara de lucru de indata'

Dupaprezentaread-luiprimar,presedinteledesedintaprezintaraportul

favorabil al comisiei de spicialitate 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 (11) proiectul de hotarare este adoptat si

devine astfel Hotararea Consiliului Local n..it/ 2021 privind nominalizarea

reprezentantului comunei Saulia in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare

Iniercomunitara " Campia Transilvana"'

lnfinalpresedinteledesedintadl.PopLiviuconstataaaordineadezia
sedintei extraordinare convocata de indata in 08'03'2021 a fost epuizata' le multumeste

corrsilierilorlocalipentruparticiparesideclarasedintainchisa'

Presedinte de sedinta, Secretar


