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PROCESUL VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia convocata pentru data de 15.09.2021

ln urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de
convocare nr.l03/ 08.09.2021 in data de 15.09.2021, laorele 14,00, la sediul Caminului
Cultural din Saulia sunt prezenti la sedinta ordinara a Consiliului Local Saulia 8 consilieri locali
in functie, consilierii locali absenti de la sedinta fiind dl. Pop Liviu, dl. Duma Lucian si 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 di, data de
23.07.2021, la acest proces-verbal niciunul dintre consilierii locali nedorind a aduce modificari

In continuare presedintele de sedinta ales pe o perioada de 3 luni, dl.
Dumaloan le prezintaconsilierilorordinea de zi a sedintei ordinare din 15.09.2021, ordine
de zi ce cuprinde 4 puncte initiate de catre primarul comunei si anume :

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Stategiei de Dezvoltare a Comrn.i Suuliu p.
perioada de program are 2021-2027

2. Proiect de hotarare privind participarea la Programul privind cresterea eficientei
energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice

3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tbhnico-economica si a indicatorilor
tehnico-economici ai proiectului o' Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a
energiei in Scoala Gimnaziala Saulia, corp B si C Comuna Saulia, judetul Mures ,,

4. Proiect de hotarare privind acordarea de sprijin financiar pentru Biserica Penticostala
din Saulia

Inainte de a se supune la vot ordinea de zi prezentata, se inscrie la
cuvant dl. consilier local Oltean Ioan-Aurelian, care solicita suplimentarea ordinii de zi cu un nou
punct si anume, cu "Diverse".

Se supune la vot ordinea de zi prezentata si cu pct. suplimentar si
aceasta este aprobata cu unanimitatate de voturi (8).

I se acorda cuvantul d-lui primar, care le prezinta consilieriror
proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Localaa Comunei Saulia pe
eprioada de program are 2021 - -2027 .



Dupa pr ezentar ea d -lui primar, pre sedintel e de sedint a prezinta
raportul favorabil al comisiei de specialitate si raportul secreiarului general al comunei la acestproiect 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 (g), proiectul de hotarare este
adoptat in forma initiata de catre dl. primar si devine astfel Hoiararea Consiliului Local nr,2i,l
2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Saulia pe eprioada deprogramare 2021-2027.

In continuare se trece la dezbatere a pct.2 de pe ordin ea de zi a
sedintei si anume proiectul de hotarare privind participarea la Programul privind cresterea
eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirili publice.

I se acorda cuvantul primarului care Ie prezintaconsilierilor locali
referatul de aprobare si proiectul de hotarare initiat.

Dupa prezentarea d-lui primar, presedintele de sedint a prezinta
raportul favorabil al comisiei de specialitate si raportul secretarului general al comunei la acestproiect de hotarare.

Constatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie incontinuare la cuvant referitor la proiectul de hotarare, se supune la vot proi..trio. h;";.:
cu unanimitate de voturi pentru (g), proiectul de hotarare este adoptatin forma initiata de catre dl. primar si devine astfel Hotararea Consiliului Local nr.2612021

privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea
inteligenta a energiei in cladirile publice.

In continuare se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi asedintei s-i anume proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica si aindicatorilor tehnico-economici ai proiectului " iresterea eficientei energetice si gestiora.ea
inteligenta a energiei in Scoala GimnazialaSaulia, corp B si C Comunaiaulia, judetul
Mures ".

I se acorda din nou cuvantul primarului care le ptezintaconsilierilor
locali referatul de aprobare si proiectul de hotarare iniiiat.

ravorab, ar comisiei 0,,0.?[1i*l.l'ffiffiJ:ffi]1lifffi,fi::T,ff,i::l:*ffifl:l?.1,5lf;lj
la acest proiect de hotarare

Constatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie in
continuare la cuvant referitor laproiectul 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 Hotara,re Consiliului Local nr.2712021
privind aprobarea documentatiei tehnico-economica si a indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului " Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Scoala
Gimnaziala Saulia, corp B si C Comuna Saulia, judetul Mures ,,.

In continuare se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi a
sedintei si anume proiectul de hotarare privind acordarea de sprijin financiar pentru Biserica
Penticostala din Saulia.

I se acorda din nou cuvantul primarului care le prezinta consilierilor
locali referatul de aprobare, proiectul de hotarare initiat si cererea depusa la Primaria Saulia de
catre Biserica Penticostala Saulia pentru acordarea sprijinului financiar.

D upa preze ntar ea prim arul ui, presedinte I e de sedinta pr ezinta raportu I
favorabil al comisiei de specialitate si raportul compartimentului contabilitate al Primariei Saulia
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 Hotararea Consiliului Local nr.2812021
privind acordarea de sprijin financiar pentru Biserica Penticostala din Saulia.

Dupa aceasta se trece la dezbaterea ultimului punct de pe ordin ea de zi
a sedintei si anume la punctul "Diverse" introdus suplimentar pe ordinea de zi asedintei in
deschiderea acesteia.

Se inscrie la cuvant dl. consilier local Oltean Ioan-Aurelian care i-l
intreaba pe dl. primar daca au fost demarate lucrarile de reparare/ reabilitare ale constructiilor
Remiza PSI Saulia, Caminul Cultural Saulia si vestiarul Terenului de sport al comunei si daca se
vor mai continua in toamna acestui an lucrarile de reparatii pb strazile comunale.

Dl. primar raspunde ca lucrarile de reparatii la cladirile mai
susmentionate inca nu au fost demarate, nu a fost atribuita executia lor vreunui executant, iar
continuarea lucrarilor de reparatii pe strazile comunale vor continua in acest an in functie de
eventualele sume noi de bani ce vor fi primite de catre Comuna Saulia prin rectificari de la bugetul
de stat sau de la Consiliul Judetean Mures.

In final presedintele de sedinta dl. Duma Ioan constata ca ordinea de
zi a sedintei ordinare din 15.09.202t a fost epuizata, le multumeste consilierilor localipentru
participare si declara sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta, Secretar


