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PROCESUL VERBAL

Itr urnra crTriterii de catre prirnarul cornunei Saulia a dispozitiei cle
colrvocarcnr.l23. 13.10.2021 indata de 20.10.2021, laorele 14,00, lasediul Caminului
Clr-rltural din SaLrlia sunt prezenti la deschiclerea sedintei orclinare a Consiliului Local Saulia 9
consilieri locali in functie. consilierii locali absenti de la sedinta fiind dl. Vancea loan si
consilierurl local dernisionar dl. Duma Lucian.

[.a sedirrta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl. vancea
il"i'-i-t ri';: tl1'u'. \ccl'L-lill'Lll getleral al con-rLrnei- dl. Milascon Valer-loan si consilierul principal din
ctitrrpttt'litnerltttl cttntabilitate al Prir-nariei SaLrlia- cll. Iclanzan Sorin-Vasile.

In deschiderea sedirrtei secretarlrr consiliului Local le prezinta
consilierilor locali procesul-r''erbal al seclintei anterioare a Consiliului Local Saulia din data de
l-i'09'2021. la acest proces-verbal niciunul dintre consilierii locali nedorind a aduce modificari.

In continLrare li se prezinta consilierilor ordinea de zi a seclintei
t't'tlinarc Ltirl l(J.10.2021. orclirte de zi ce cr-rprinde 8 puncte initiate de catre primarLrl
comunei si anulne :

1. Proiect tle hotarare privincl alegerea preseclintelui de sedinta pentru sedintele
Consiliului Local Saulia din perioacla octombrie-decemb rie z02l

2. l'r'oicci tlc ltotarare privind constatarea incetariide clrept, prin demisie, a mandatului de
consilir'l' lrrcai li tl-lrri Durna Lucian, precum si vacantarea locului de consilier local in
cadrul (lonsiliului [-ocal al Comunci Saulia

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de finantare prin Programul National de
Investitii o'Anghel Saligny" si a devizului general estimativ pentru obiJctivul de investitii
'( Modernizarea Drumului Comunal DC 101 A Saulia (DJ lal A)-Leorinta km 0+000-
4 +70A, Comuna Saulia, judetul Mures,,

4' Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului comunei Saulia pe anul 2021

5. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Saulia in
Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Saulia pentru anul scolar 2021/2022

6. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Saulia in
comisiile de evaluarc a probei de interryiu a concursului pentru ocuparea functiei vacante de
clirector si director adjunct din unitatile de invatamint preuniversitar de stat in judetul
Mures
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7. proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarii de construire a unei clopotnite la

Capela Mortuara din Saulia

8, f)iversc'

I se acorda cuvantul d-lLri prirrar. care le prezirTta consilierilor

proiectul cle hotarare privinci alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinteie CorrsiliuluiLocal

SrrLrlia clin pelioada octornbrie- decembrie 2021.

Dupa prezentarea d-lui primar, d1. consilier Duma Ioan i-l propune

lrcscrlipLr tic seciinta pentrll urntatoarele 3 ILrni pe dl. Cherman Petru, iar dl. consilier local Pop

L"ii,iu i-l proplrne presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni pe dt. Runcan Ovidiu-Cristian.

Clonstatand ca nu exista consilieri Iocali care doresc sa se inscrie in

contingarc la cuvarrt ref-eritor la proiectul de hotarare, se supun la vot cele doua propuneri.

Cu 5 r,oturi pentru dl. Gherman Petru si 4 voturi pentru dl. Runcan

t)r i,iiLi-i r,stiltn. proiectLrl de Itotarare este acioptat si devine astf-eI Hotararea Consiliului

Local nr.2()12021 prir,ind alegerea presedintelui ile serlinta pentru sedintele Consiliului

Local Saulia clin perioada octombric-decemb rie 2021'

In corrtinuare dl. Gherman Petru este invitat sa preia conducerea

secliltei ip calitateir sa nou cle presedinte de seclintapentru urmatoarele 3 luni si setrece la

iiczSutcrc:i pct.2 clc pe ordinea cle zi a seclintei si anume proiectul de hotarare privind constatarea

iltgtliririir rlr.ept. pr:in clenrisie. er manclatLrlui de consilier local al d-lui Durna Lucian, precum si

\lcantar.eri locLrlLri cle colrsilier local in cadrr-rl ConsiliulLri LocaI al Comunei Saulia'

I se acorda cuvantuI secretarului general care le prezinta consilierilor

locali ref.eratul constatator intocmit impreuna cu primarul comunei prin care se ia act de demisia

cli, nrotivc personale depLrsa la data dc21.09.2021 de catre consilierLrl tocal din parteaPSD, dl'

lJLrnra i.Licialr.

lrr r rit pt'o ice tLt I cle hotararc.
DLrpa prezentarea seoretarului general. presedintele de sedinta supune

Cu unanimitate de voturi pentru (9), proiectul de hotarare este adoptat

in forma initiata de catre dl. primar si devine astfel Hotararea Consiliului Local nr.3012021

privind privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local

al d-lui Duma Lucian, precum si vacantaiea locului de consilier local in cadrul Consiliului

Local al Comunei Saulia.

Dupa dezbaterea celor doua puncte de pe ordinea de zi asedintei, in

jurul orelor 14,20, se prezinta la sedinta si dl. consilier local Vancea Ioan, iar din acest moment la

sedinta Consiliului Loial sunt prezenti un numar total de 10 consileri locali in functie.

In continuare se trece |a dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi a

scdintei si anume proiectul de hotarare privind aprobarea Cererii de finantare prin Programul
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l''r.rtit,nui -l: irtrcstitii ''Anghel Salignr," si a devizului general estimativ pentru obiectivul de
inr'cstitri " Nlodcrnizarea l)rurnului Cornunal DC l0l A Saulia (DJ l5l A)-Leorinta km
0+000-.+ +700. Comuna Saulia. jLrdetul l\4ures"

I ie acorda din nou cuvantul primarului care le prezinta consilierilor
locali rel'cratLrl cle aprobare si proiectLrl de hotarare initiat.

Dupa prezentarea primarului. presedir,tele de sedinta prezinta raportul
l.iir-,rltir j ril conrisici clc specialitatc si laportul compartimentulLri contabilitate al Prirnariei Saulia
la acest proiect cle hotalare.

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 irr lorma initiata de catre dl. primar si devine astfel Hotararea Consiliului Local nr.31/
2021 privind aprobarea Cererii de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel
Saligny" si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii " Modernizarea
Drumului Comunal DC 101 A Saulia (DJ 151 A)-Leorinta km 0+000-4 +700,, Comuna
Saulia, j udetul Mures".

In continuare se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi a
'" ii,' t'i , rrnu r('pt'oicctul de hotararu'privind rectitlcarea bugetLrlLri comunei SaLrlia pe anul
:(r2 i.

I se acorcia din nou cuvantul prirnarulr"ri care le prezinta consilierilor
locali ref'eratul dc aproL-;are. proiectul de hotarare initiat.

Dupa prezentarea primarului, presedintele de sedinta prezinta raportul
i.i,t r.t[-,i] ril conrisici dc specialitate si raportul compartimentului contabilitate al Primariei Saulia
lli .te e st pl'o ir'ct cle hotararc.

Constatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie in
continuare la cuvant rel'eritor la proiectul de hotarare. se supune la vot proiectul de hotarare.

Cu unanimitatC dC VOturi pCntru(10),prOiCCtul dC hOtarare eStC

(1ヽ 101)lat ill it,「 11la i1litiata de Cati・ e dl.pl・ i11lar Si dcvinc astfel IIotararea(〕 ollsiliului I」 ocal nr。32/

it'21 r)1・ :Vlliti rcCtifical‐ ea bllgctului colllunei Saulia pe anul 12021.

11l C()ntintlare sc trccc la dezbatcrca ptinctultli 5 dc pc c)rdillea dc zi a

SCdilltCi Si a11し 111lC I)l・ OiCCtLll de 110tarare priVi1ld dese11lnarea rcprezentantulし li(〕 ollsiliului Local

Saulia in(01lSiliし ll de,へ dllni1liStratie al Scolii(]inlnazialc Saulia pentru a1lul scolar 2021/20212.

I se acorda din nou cuvantul primarului care le prezinta consilierilor
l.;r,'riii lclcirtLrl ile aplobale. proic'ctLrl de hotarare initiat. propllneread-lui primarpentru membru
in L,,\ Sc,rlii Ciirlnaziale SaLrlia anulscolar 202112022 flind dl. consilier local Cojocnean Angel-
Ioan.
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Se irrscrie la cuvant consilierr"rl local Oltean loan-Aurelian care i-l
pr'opLrne pe dl. consilier local Pop Liviu ca membru in CA ScoliiGimnaziale Saulia anul scolar
2(i2 t 1 :011.

C'onstatand ca nu exista consilieri localicare doresc sa se inscrie in
cotttinLllr'. llt curant relcritclt: la proiectLrl de hotarare. se sLlpune la vot proiectul de hotarare.

Cu 5 voturi pentru dl. Cojocnean Angel-Ioan si 5 voturi pentru Pop
Liviu, proiectul de hotarare nu este adoptat.

In continuare se trece la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi a
:,c.li;ttci ,.i tinittne ltroicc-tLt I cle hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local
l',.riiii.i ir .r.rnrisiiic clc cialLrare a proLrei de interviu a concursului pentru ocuparea firnctiei vacante
cle direcltit'si clireciot'ad-1unct din Lrnitatile de irrvatamint preuniversitar de stat in.jLrdetLrl Mures.

I se acorcJa din nou cuvantul primarului care le prezinta consilierilor
locali releratLrl de aprobare. proieclLrl de hotarare initiat. propunerea d-luiprimar pentru
rcprczentirntLrl ConsiliulLri Local Saulia. fiind secretaru[ general al comunei dl. Milascon Valer-
Iolirr.

Constatancl ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie in
contit.r-x-tt'r- la cLii'ant let-eritor Ia proiectLrl de hotarare. se sLlpune Iavot proiectr-rl de hotarare

Cu unanimitate de voturipentru (10), proiectul de hotarare este
adoptat in forma initiata de catre dl. primar si devine astfel Hotararea Consiliului Local nr.33/
2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Saulia in comisiile de evaluare
a probei de interviu a concursului pentru ocuparea functiei vacante de director si director
adjunct din unitatile de invatamint preuniversitar de stat in judetul Mures.

In continuare se trece ladezbaterea punctuluiT de pe ordinea de zi a
sedintei si anume proiectul de hotarare privind privind aprobarea realizarii lucrarii de construire
a unei clopotnite la Capela Morluara din Saulia.

I se acorda din nou cuvantul primarului care le prezinta consilierilor
ii,rlili lrli'iutLrl iic rrprobarc si proiectul de hotarare initiat.

Dupa prezentarea primarr-rlr"ri. presedintele de sedinta prezinta raportul
lavorabil al comisiei de specialitate si raportul compartintentr-rlui contabilitate alPrirnariei Saulia
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 lavot proiectul de hotarare

Cu 9 voturi pentru si I vot abtinere (consilierul local Florea Liviu-
Mihai), proiectul de hotarare este adoptat in forma initiata de catre dl. primar si devine astfel
Hotararea Consiliului Local nr,3412021 privind aprobarea realizarii lucrarii de construirp a
unei clopotnite la Capela Mortuara din Saulia.
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l)upa aceasta se trcce la dezbaterea ultirnului punct de pe ordin ea de zi
a sedintei si anume la pLrnctLrl "f)iverse,,.

Se inscrie la cuvant d[. consilier locar pop Liviu care intreba daca se
poate acorda a.ir-rtorul de trrgdnta in cuantLrm de 100 000 Iei solicitat pentru familia d-tui Boca
,'\ulc'l-l)rrniel. a carui locuinla proprietate persoanala a ars in urma incendiului din data de
I8.09.10-t i

Dl. prirnar ia cuvantul si i-i raspLrnde d-rLri pop LiviLr caresursele
f rrlanciare ale bugetLrlui Cotnunei SaLrlia. nu permit acordarea unor sume atat de mari, dansul
intelege situatia. iar rtt'ltrarc a altalize'i facute cu consilierul principal lclanzan Sorin-Vasile s-a
a.iLrns la concluzia ca se poate acorda un a.jutor cle urgenta pentru familia Boca de max. 15 000 lei,
urmatlcl ca pentrlt pt'orima sedinta sa lre initiat un proiect cie hotarare in acest sens.

In contiruare dl. corrsilier local pop Liviu se adreseaza din nou
1rt'itlllit'LrlL;i cotllitrlci si solicita ca pe viitor beneficiarii cle a-iLrtoare sociale din comuna sa-si
ef'ectuezc orcle dc rr-runca in tblosulcomunitatii in integralitate si tbra nici o erceptie, intrucat daca
acestia ar ef-ectua in irrtegralitiltc ore Ie s-ar econolrrisi sLrme importante de la bLtgetLrl local pentru
dit'erite activitati.

Dl. prir-nar raspunde ca se va urmari ca pe viitor sa se indeplineasca in
t'.'illiiil.lt,:,rrclc'si acti\ itatile la care sLrnt obligati beneficiarii de ajutoare sociale.

In flnal presedintele de sedinta dl. Gherman Petru constata ca ordinea
de zi a sedintei ordinare din 20.10.2021 a fbst epuizata, le multumeste consilierilor locali
pcntrlr ltruticipare si declara sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta, Sec
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