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PROCESUL VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia convocata pentru data de 07.06.2021

In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de
convocare nr.65131.05.2021 in data de 07.06.2021, la orele 14,00, la sediul Caminului Cultural
din Saulia sunt prezenti la sedinta ordinara a Consiliului Local Saulia 10 consilieri locali in
functie, consilierul local absent de la sedinta fiind dl. Florea Liviu-Mihai.

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 prezinta
consilierilor locali procesul-verbal al sedintei anterioare a Consiliului Local Saulia din data de
14.04.202l,laacest proces-verbal niciunuldintre consilieriilocalinedorind a aducemodificari.

In continuare presedintele de sedinta ales pe o perioada de 3 luni, dl.
Duma Ioan le prezinta consilierilor ordinea de zi a sedintei ordinare din 14.04.2021, ordine
de zi ce cuprinde 4 punct ihitiate de catre primarul comunei si anume :

1. Proiect de hotarare privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, a

impozitelor si a taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora, precum si amenzilor pentru
anul fiscal 2022, cu rata inflatei

2. Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii prin atribuire directa, a gestiunii
serviciului de alimentare cu apa al comunei Saulia, catre operatorul regional Compania
Aquaserv SA si punerea la dispozitia acesteia a bunurilor din domeniul public al comunei
Saulia aferente sistemului de alimentare cu apa

3. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unor unitati administrativ-teritoriale
din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA INVEST MURES"

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

I se acorda cuvantul primarului comunei care le prezinta
consilierilor locali referatul de aprobare la proiectul de hotarare privind indexarea nivelurilor
pentru valorile impozabile, a impozitelor si a taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora,
precum si amenzilor pentru anul fiscal 2022, cu rata inflatei, precum si proiectul de hotarare
propriu-zis,



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 la proiectul de hotarare, se supune la vot proiectul de hotarare.

Cu unanimitate de voturi pentru (10), proiectul de hotarare este
adoptat in forma initiata de catre dl. primar si devine astfel Hotararea Consiliului Local nr,l7/
2021 privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, a impozitelor si a taxelor
locale si a altor taxe asimilate acestora, precum si amenzilor pentru anul fiscal 2022, cu
rata inflatei.

In continuare se trece la dezbaterea pct.2 de pe ordin ea de zi a
sedintei si anume proiectul de hotarare privind aprobarea delegarii prin atribuire directa, a
gestiunii serviciului de alimentare cu apa al comunei Saulia, catre operatorul regional Compania
Aquaserv SA si punerea la dispozitia acesteia a bunurilor din domeniul public al comunei Saulia
aferente sistemului de alimentare cu apa.

I se acorda cuvantul secretarului care le prezinta consilierilor locali
corespondenta avuta pe acest subiect cu SC Compania Aquaserv SA Tg. Mures si raportul de
aprobare laproiectul de hotarare.

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 de hotarare.

Cu unanimitate de voturi pentru (10), proiectul de hotarare este
adoptat in forma initiata de catre dl. primar si devine astfel Hotararea Consiliului Local nr.l8/
2021 privind aprobarea delegarii prin atribuire directa, a gestiunii serviciului de alimentare
cu apa al comunei Saulia, catre operatorul regional Compania Aquaserv SA si punerea la
dispozitia acesteia a bunurilor din domeniul public al comunei Saulia aferente sistemului de
alimentare cu apa.

Apoi se trece la dezbatereapct.3 de pe ordinea de zi a sedintei si anume
proiectul de hotarare privind aprobarea retragerii unor unitati administrativ-teritoriale din
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA INVEST MURES", retragerea UAT-urilor
Sangeorgiu de Padure, Suplac si Valea Largadin jud. Mures.

I se acorda cuvantul secretarului care le prezintaconsilierilor locali
corespondenta avuta pe acest subiect cu SC Compania Aquaserv SA Tg. Mures si raportul de
aprobare la proiectul de hotarare.

Dupa prezentarca 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 de hotarare.

Cu unanimitate de voturi pentru (10), proiectul de hotarare este

adoptat in forma initiata de catre dl. primar si devine astfel Hotararer Consiliului Local nr.l9l
2021 privind aprobarea retragerii unor unitati administrativ-teritoriale din Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara "AQUA INVEST MURES".

In continuare se trece la dezbaterea ultimului punct de pe ordinea de zi
a sedintei si anume proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si a
Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECOLECT MURES".

I se acorda din nou cuvantul secretarului care le prezinta consilierilor
locali corespondenta avuta pe acest subiect cu SC Compania Aquaserv SA Tg. Mures si raportul
de aprobare la proiectul de hotarare.

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 de hotarare.

Cu unanimitate de voturi pentru (10), proiectul de hotarare este

adoptat in forma initiata de catre dl, primar si devine astfel Hotararea Consiliului Local nr.20l
2021 privind aprobarea mqdificarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara "ECOLECT MURES".

In final presedintele de sedinta dl. Duma Ioan constata ca ordinea de
zi a sedintei ordinare din 07.06.2021 a fost epuizata, le multumeste consilierilor locali pentru
participare si declara sedinta inchisa.
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