
ROMANIA
JUDETUL】dURES COM[UNA SAULIA

PRII旺AR

DISPOZITIAnr.65
din 31.05。2021

privind convocarea Consiliului LOCal Saulia in ordinara de lucru in data de 7 iunie 2021

Vancea Dorel-Grigore, primarul comunei Saulia, judetul
Mures ;

In temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134 alin.1 lit."a", alin.3
lit."a", alin.5, art.135, art.l55 alin.l lit.,'b" si 1it.,,e,,, alin,3 lit.,,b,,si art.1g6 alin.l lit.,,b,,din ouG
nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ulterioare :

dispun

Art.l Se convoaca Consiliul Local al comunei Saulia, judetul Mures, in sedinta ordinara de lucru
convocata pentru data de 07.06.2021, orele 14,00, la sediul Caminului Cultural Saulia, cu
proiectul ordinii de zi prevaztt in anexa la prezenta dispozitie, care face 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 avizeaza de catre comisiile de specialitate din cadrul Consiliului
Local Saulia inbaza competentelor acestora, conform anexei mentionate laprezentadispozitie.

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

Art.3 Prezenta dispozitie de convocare se poate contesta de cei interesati la instanta competenta, in
termenul prevazut de lege.

Art.4 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
Avizat pentru

Secretar
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Anexa Ia dispozitia nr.651 31.05.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al Sedinte1 0rdinare a Consiliului LOCal Saulia din 07.06。 2021

1. Proiect de hotarare privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, a impozitelor si
a taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora, precum si amenziloi pentru anul fiscal 2022,
cu rata inflatei- initiator primarul comunei

2. Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii prin atribuire directa, a gestiunii serviciului
de alimentare cu apa al comunei Saulia, catre operatorul regional Companii Aqru."rv SA si
punerea la dispozitia acesteia a bunurilor din domeniul public al comunei Saulia aferente
sistemului de alimentare cu apa- initiator primarul cornunii

3. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unor unitati administrativ-teritoriale din
Asociatia de Dezvoltarelntercomunitara .'AQUA INVEST MURES- initiatorprimarul
comunei

4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si a Statutului
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECOLECT MURES"- initiator primarul comunei

Spre avizare :

-Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism-
pct.1

~C°miSia pCntru adminiStrttie publiCa,juridiCa Si diSCiplina,prOteCtie mCdiu si turism― pct.2,3 si 4

Redactat,
Secretar general,

Milascon Valer-loan

Primar, Contrasemneaza
Milascon
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Vancea Dorel-Grigo re

general,


