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In unna enliterii de catre prirnarul cOnlunei Saulia a dispOzidei de
COnVOCare nr。 46/31.03.2022, in data de o7.04.2022 1a Orele 15,00,la sediui Caminului(〕

ulturaldin Saulia Sunt preZenti la deSChiderea Sedintei Ordinare a (〕
OnSiliului Local Saulia 9 00nsilieri

locali in mnctie,precum si consmerullocal c″
e urmcaza sa depunajuramintul in aceasta sedinta,

d‐na h4oga Adela‐ 石`arinela'° °nSilierul 10Cal abSent de la SCdinta」 巨ind d-l Florea I.′ iviu…Mihai.

La sedinta sunt deaselmenea prezenti prirnarul conlunei¨
dlo Vancea

Dorel‐GrigOre si secretarul generd al colmunei…
dl。 卜lilascOn Valer_Ioan。

In deSChiderea Sedintei SeCretarul COnSiliului Local le prezinta
C°nSilieril° rl°Cali pr° CeSul~Verbal al Sedintei anteriOare a C10nSiliului Local Saulia din data de
04.03.2022,la acest prOces―verbal niciunul dintre cOnsilierii locali nedOrind a aduce rnodincari.

In continuare presedintele de sedinta dr. Toma Traian prezintaconsilierilorordinea de zi a.sedintei ordinare din 07.04.2022, ordine de zi ce cuprinde 4puncte initiate de catre primarul comunei si anume :

1' Depunerea juramintului de catre consilierul local supleant Moga Adela-Marinela, validatprin rncheierea civila nr.l49g/ 0g.0s,z0zz a Judecatoriei rargu_Mures

2' Proiect de hotarare privind acordarea de sprijin financiar pentru Biserica Adventista deZiua a Saptea- Conferinta ,o Transilvania de Srd ,,

3' Proiect de hotarare privind acordarea de sprijin financiar pentru Biserica penticostalaELIM din Saulia r u

4' Proiect de hotarare privind modificarea pozitiei nr.5l din anexa la Hotararea ConsiliuluiLocal saulia nr'10/ 2001 privind insusirea inventarului aomeniului public al comunei saulia,judetul Mures, cu modificarile si completarile ulterioare

este aprobata cu unanimnrr.ll iTjif 
Ia vot ordinea de zi cu cele 4puncte prezentate si aceasta

In continuare se trece ra dezbaterea primurui punci de pe ordineade zi a sedintei si anume la depunerea juramintului de catre consilierul loca] ,upi.unt IvkguAdela-Marinela, validat prin Incheierea civila nr.14981 0g.03.2022a Judecatoriei Targu-Mures.
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Aici i se acorda cuvantul secretarului general al comunei, care le
prezinta consilierilor locali Incheierea Civila nr.1498/ 09.03.2022 a Judecatoriei Tg. Mures privind
validarea mandatului de consilier local al supleantului PSD Moga Adela-Marineli, cauzata-de
constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local a d-lui Toma Simion-Danut, urmare a
demisiei acestuia din urma.

Dupa prezentarca secretarului general, d-na Moga Adela-Marinela este
invitata sa rosteasca juramantul in calitate de consilier local, iar aceasta se conformeaza, rosteste
cu mina pe Biblie si semneazain2 exemplare originale juramantul.

In continuare dl. Toma Traian, presedintele de sedinta trece la
dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi a sedintei si anume la proiectul de hotarare privind
acordarea de sprijin furanciar pentru Biserica Adventista de Ziua a Saptea- Conferinta ,,

Transilvania de Sud ".

I se acorda din nou cuvantul secretarului general, care le prezinta
consilierilor locali cererea de finantare depusa la Primaria Saulia de catre Biserica Adventista de
Ziua a Saptea- Conferinta " Transilvania de Sud ", proiectul de hotarare initiat si raportul
compartimenului 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 Saulia n..i3l
2022 privind acordarea de sprijin financiar pentru Biserica Adventista de Ziua a Saptea-
Conferinta " Transilvania de Sud'r.

In continuare se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi a
sedintei si anume proiectul de hotarare privind acordarea de sprijin financiar pentru Biserica
Penticostala ELIM din Saulia.

I se acorda din nou cuvantul secret'brului general care le prezinta
consilierilor locali cerere de finantare depusa la Primaria Saulia de care Biserica penticostala
ELIM din Saulia, raportul la acest proiect de hotarare si proiectul de hotarare initiat de catre dl.
primar.

constatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie in
continuare la cuvant sau sa facapropuneri noi referitor laproiectul de hotarare, se supune lavot
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 ni.tlt
2022 privind acordarea de sprijin financiar pentru Biserica Penticostala ELIM din Saulia.

In continuare se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi a
sedintei si anume proiectul de hotarare privind modificarea pozitiei nr.51 din anela 14.f,{otararea
Consiliului Local Saulia nr.10/ 2001 privind insusirea inventarului domeniului public al comunei
Saulia, judetul Mures, cu modificarile si completarile ulterioare.



I se acorda d-lui primar care le prezinta consilierilor locali referatul de
aprobare la acestproiect si proiectul de hotarare, precum si proiectul de hotarare initiat de catre
dansul.

Dupa prezentarea d-lui primar, 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 9 voturi pentru si 1 vot abtinere, proiectul de hotarare este
adoptat in forma prezentatasi devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr.15t2022
privind modificarea pozitiei nr.51 din anexa la Hotararea Consiliului Local Saulia nr.10/
2001 privind insusirea inventarului domeniului public al comunei Saulia, judetul Mures, cu
modificarile si completarile ulterioare

In final presedintele de sedinta dl. Toma Traian constata ca ordinea de
zi a sedintei ordinare din 07.04.2022 a fost epuizata, le multumeste consilierilor locali pentru
participare si declara sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta,
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