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In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de
convocare nr.13l 02.02.2022 in data de 09.02.2022, la orele 16,00, la sediul Caminului Cultural
din Saulia suntprezenti la deschiderea sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia l0 consilieri
locali in functie, consilierul local absent de la sedinta fiind d-l Florea Liviu-Mihai.

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
14.l2.202l,laacest proces-verbal niciunul dintre consilierii locali nedorind a aducemodificari.

In continuare presedintele de sedinta dl. Gherman Petru prezinta
consilierilorordinea de zi' a sedintei ordinare din 09.02.2022, ordine de zi ce cuprinde 4
puncte initiate de catre primarul comunei si anume :

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului
Local Saulia din perioada februarie---aprilie 2022

2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general pe anul 2022 al comunei
Saulia

3. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare de pe raza comunei Saulia pentru
anul scolar2022/2023

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se
vor efectua in anul 2022 in comuna Saulia de catre beneficiarii de ajutor social

Dupa aceastaprezentare ia cuvantul dl. primar care solicita
completarea ordinii de zi cu un punct nou, si anume proiectul de hotarare privind modificarea
aft.2 din H.C.L. Saulia nr.3ll 20.10.2021privind aprobarea Cererii de finantare prin Programul
National de Investitii "Anghel Saligny" si a devizului general estintativ pentru obiectiwl de
investitii" Modernizarea Drumului Comunal DC 101 A Saulia (DJ 151 A)-Leorinta km
0+000-4 +700, Comuna Saulia, judetul Mures", dansul arutand ca aceasta dezbatere&te
necesara, fiind o problema urgenta care a aparut dupa emiterea dispozitiei de convocare a
Consiliului Local in sedinta in data de 02.02.2022, motivate fiind de cererea de clarificari nr.168/
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PROCESUL VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia convocata pentru data de 09.02.2022



26.01.2022 emisa de catre MDLPA pentru proiectul depus cu finantare prin PNI o'Anghel

Saligny".

se supune la vot ordinea de zi cu cele 4 puncte prezentate si punctul
suplimentar solicitat de catre dl. primar 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 alegerea presedintelui de sedinti pentru
sedintele consiliului Local saulia din perioada februarie---aprilie 2022.

Aici se solicita consilierilor locali sa faca propuneri pentru
presedintele de sedinta din urmatoarele 3 luni.

Dl. consilier local il propune pe dl. Oltean Ioan-Aurelian, iar dl.
consilier local pe dl. Toma Traian.

Se supun la vot cele doua propuneri. Isi exprima votul un numar de
7 consilieri locali, iar 3 consilieri locali refuzaparticiparea la vot.

Cu 6 voturi pentru si I vot abtinere din total 7 voturi exprimate,
proiectul de hotarare este adoptat, dl. Toma Traian este ales presedinte de sedinta si devine
astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr.ll 2022 privind alegerea presedintelui de
sedinta pentru sedintele Consiliului Local Saulia din perioada februarie---aprilie 2022.

In continuare dl. Toma Traian, presedintele de sedinta nou ales preia
conducereasedinteisisetrrjceladezbaterea punctului}de peordinea d,e ziasedintei si anume
proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general pe anul 2022 al comunei Saulia.

I se acorda cuvantul consilierului superior din compartimentul
contabilitate al Primariei Saulia, dl.Iclanzan Sorin-Vasile, care le prezinta consilierilor locali
proiectul de hotarare initiat si raportul compartimenului contabilitate la acest proiect de hotarare.

Se prezinta capitol cu capitol din buget, iar presedintele de sedinta
supune la vot pe rand sumele prevaztte si trimestrialitatea bugetara a fiecarui capitol, acestea fiind
votate pe rand.

Dupa consilierului principal, presedintele de sedinta prezinta raportul
favorabil al comisiei de specialitate si referatul de aprob are la acest proiect de liotarare.

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 in
intregul sau.

Cu unanimitttC de VOturi pentru(10),proiectul de hotartte este

adOpttt inお rma initiata dC Cttre dl・ primar Si deVine aStお l HOtaraiba Cons｀ iliului Local
Saulia nr.2/2022 privind aprObarea bugetului general pe anu1 2022 al comunei蠣 aulia.



In continuare se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi a
sedintei si anume proiectulde hotarare privind privind organizarea retelei scolare deperuza
comunei Saulia pentru anul scolar 20221 2023.

be aceasta data i se acorda cuvantul secretarului general care le
prezinta consilierilor locali raportul la acest proiect de hotarare 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 Saulia nr.3/
2022 privind organizarea retelei scolare de pe raza comunei Saulia pentru anul scolar 2022/
2023.

In continuare se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi a
sedintei si anume proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes
local ce se vor efectua in anul 2022 in comuna Saulia de catre beneficiarii de ajutor social.

I se acorda din nou cuvantul secretarului general care le prezinta
consilierilor locali raportul la acest proiect 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 7 voturi pentru si 3 voturi impotriva, proiectul de hotarare este

adoptat in forma prezentata si devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr.412022
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor efectua in anul
2022 in comuna Saulia de catre beneficiarii de ajutor social.

In continuare se trece la dezbaterea ultimului punct de pe ordinea de zi
a sedintei, pct.5 inclus in deschiderea sedintei si anume proiectul de hotarare privind
modificarea art.2 din H.C.L. Saulia nr.31120.10.2021privind aprobarea Cererii de finantare prin
Programul National de Investitii "Anghel Saligny" si a devizului general estimativ pentru
obiectiwl de investitiiooModernizareaDrumului Comunal DC 101 A Saulia (DJ 151 A)-
Leorinta km 0+000-4 +700, Comuna Saulia, judetul Mures".

I se acorda d-lui primar care le prezinta consilierilor locali referatul de

aprobare la acest proiect, proiectul de hotarare initiat, precum si cererea de clarificari nr.168l
26.01.2022 emisa de catre_MDLPA pentru proiectul depus cu finantare prin PNI "Anghel
Saligny".

Dupa prezentarea dJui primar, 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.
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Cu unanimitate de voturipentru (10), proiectul de hotarare este
adoptat in forma prezentata si devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr.512022
privind modificarea art.Z din H.C.L. Saulia nr.3ll 20.l0.2021privind 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, judetul Mures".

In final presedintele de sedinta dl. Toma Traian constata ca ordinea de
zi a sedintei ordinare din 09,02.2022 a fost epuizata, le multumeste consilierilor locali pentru
participare si declara sedinta inchisa.

Presedinte de


