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PROCESUL VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia convocata pentru data de 14.12.2021

In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitibi de
convocare nr.l54l 07.12.2021 in data de 14.12.2027, la orele 14,00,Ia sediul Caminului
Cultural din Saulia sunt prezenti la deschiderea sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia 10
consilieri locali in functie, consilierul local absent de la sedinta fiind d-l Cojocnean Angel-Ioan.

La sedinta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl. Vancea
Dorel-Grigore, secretarul general al comunei- dl. Milascon Valer-Ioan si consilierul superior din
compartimentul contabilitate al Primariei Saulia- dl.Iclanzan Sorin-Vasile.

In deschiderea sedintei secretarul Consiliului Local le prezinta
consilierilor locali procesul-verbal al sedintei anterioare a Consiliului Local Saulia din data de
22.11.202I, laacest proces-verbal niciunuldintre consilieriilocalinedorind a aducemodificari.

In continuare presedintele de sedinta dl. Gherman Petru prezinta
consilierilorordinea de zi a sedintei ordinare din 14.12.2021, ordine de zi ce cuprinde 4
puncte initiate de catre piimarul comunei si anume :

L. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului comunei Saulia pe anul2021

2. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si a taxelor locale ce vor fi percepute in
comuna Saulia in anul fiscal 2022

3. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul
2022, in comuna Saulia, judetul Mures

4. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii sumei de 20 000 lei din bugetul
Consiliului Local Saulia pentru achizitionarea de cadouri elevilor Scolii Gimnaziale Saulia,
cu ocazia Sarbatorilor de Iarna

Se supune la vot ordinea de zi cu cele 4 puncte prezentate si aceasta
este aprobata cu unanimitate de voturi.

In continuare se trece la dezbaterea primului punct de pe ordinea de
zi a sedintei si anume proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului cofnunei Saulia pe anul
2021.
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I se acorda cuvantul consilierului superior din compartimentul

contabilitate dl. Iclanzan Sorin-Vasile care le prezinta consilierilor locali raportul la proiectul de

hotarare initiat.

Dupa prezentarea d-lui Iclanzan Sorin-vasile, presedintele de sedinta

prezintaraportul 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 esie

adoptat in forma initiata de catre dl. primar si devine astfel Hotararea Consiliului Local nr.40/

2021 privind rectificarea bugetului comunei Saulia pe anul202l.

In continuare se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi a

sedintei si anume proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si a taxelor locale ce vor fi
percepute in comuna Saulia in anul fiscal 2022.

I se acorda cuvantul secretarului general al comunei care le prezinta

consilierilor locali proiectul de hotarare initiat si referatul de aprobare al primarului la acest

proiect de hotarare.

Dupa prezentarea secretarului general, presedintele de sedinta prezinta

raportul favorabil al comisiei de specialitate si raportul consilierului din compartimentul de

specialitate 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 (10), proiectul de hotarare este

adoptat in forma initiata de catre dl. primar si devine astfel Hotararea Consiliului Local nr.4ll
2021 privind stabilirea impozitelor si a taxelor locale ce yor fi percepute in comuna Saulia in
anul fiscal 2022.

In continuare se trece la dezbaterea punctulpi 3 de pe ordinea de zia
sedintei si anume proiectul de hotarare privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare

pentru anul2022, in comuna Saulia, judetul Mures.

I se acorda cuvantul primarului care le prezinta consilierilor locali

referatul de aprobare si proiectul de hotarare initiat.

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.42/2021
privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul2022,in di8muna

Saulia, judetul Mures.



Dupa dezbaterea celor 3 puncte de pe ordin ea de zi a sedintei, intra in
sala de sedinte si dl. consilier local Cojocnean Angel-Ioan, acesta lipsind de la dechiderea
sedintei, a intarziat si urmeaza sa participe la dezbaterea ultimului punct.

In continuare se trece la dezbaterca ultimului punct de pe ordinea de zi
a sedintei si anume proiectul de hotarare privind aprobarea acordarii sumei de 20 000 lei din
bugetul Consiliului Local Saulia pentru achizitionarea de cadouri elevilor Scolii Gimnaziale
Saulia, at ocazia Sarbatorilor de Iarna.

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

Se inscrie la cuvant dl" consilier pop Liviu, care solicita ca suma
propusa a fi alocata pentru cadouri sa fie majorata cu inca 5 000 lei, dansul considerand ca aceasta
majorare ar fi necesara intrucat fata de anul202l sau scumpit mult produse alimentare si ar trebui
sa fie consistente cadourile.

Presedintele de sedinta supune la vot propunerea d-lui pop Liviu cu
privire la alocarea pentru cadouri a sumei de 25 000 lei. Cu unanimitate de voturi (i1) aceasta
propunere este aprobata.

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 hotaraie

cu unanimitate de voturi pentru (11), proiectul de hotarare este
adoptat in forma modificata si devine astfel Hotararea Consiliului Local nr,4312021 privind
aprobarea acordarii sumei de 25 000lei din bugetul Consiliului Local Saulia pentru
achizitionarea de cadouri elevilor Scolii Gimnaziale Saulia, cu ocazia Sarbatorilor de Iarna.

In final presedintele de sedinta dl. Gherman Petru constata ca ordinea
de ziasedintei ordinare din 14.12.2021 a fost epuizata, lemultumesteconsilierilorlocali
pentru participare si declara sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta, Sec
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