
ROMANIA
JUDETUL MURES COMUNA SAULIA

PRIMAR

DISPOZITIAnL85
din 26.05。2022

priVind COnVOCarea (〕onsiliului Local Saulia in Ordinara de lucru in data de 02.06.2022

Vancea Dorel-Grigore, primarul comunei Saulia, judetul
Mures;

In temeiul prevederilor art.l33 alin.l, art.l34 alin.l Iit.,,a,,, alin.3
lit,"a", alin.5, art.135, art.155 alin.l lit."b" si rit."e", alin.3 lit.,,b,'si art.l96 alin.l lit.,,b,, din ouG
nr.5712019 privind codul Administrativ, cu modificarile ulterioare :

dispun

Art.I Se convoaca Consiliul Local al comunei Saulia, judetul Mures, in sedinta ordinara de lucru
convocata pentru data de 02.06.2022, orele 14,00, la sediul Caminului Cultural Saulia, cu
proiectul ordinii de zi prev azut in anexa la prezenta dispozitie, care face parte integranta din
aceasta.

Art,2- (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul primariei Saulia-
secretarul comunei, fiind transmise si pe adresele de e-mail ale consilierilor locali, potrivit optiunii
acestora.

(2) Proiectele de hotarari se avizeaza de catre comisiile de specialitate din cadrul Consiliului
Local Saulia inbaza competentelor acestora, conform anexei mentionate laprezentadispozitie.

(3) Membrii Consiliului Local Saulia sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente
asupra proiectelor de hotarari.

Art.3 Prezenta dispozitie de convocare se poate contesta de cei interesati la instanta competenta, in
termenul prev azut de lege.

Lrt.4 Ptez-enta dispozitie se va comunica primarului comunei, consilierilor locali in functie ai
comunei Saulia, Institutiei Prefectului Judetului Mures, va fi adusa la cunostinta publica prin afisare
la sediul Primariei Saulia si publicare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale
Comuna Saulia.

Primar,
Vancea Dorel-Grigore

Avnat pentru
Secretar

Milascon



Anexa la dispozitia nr.85/ 26.05.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia din 02.06.2022

1. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public a dreptului de
proprietate asupra unui teren in suprafata de 334 mp, in favoarea UAT Saulia, nr. tarla 26, nr.
parcela Cc 412 A, reprezentand teren curte aferent Dispensarului Medical Uman Saulia, situat
in Saulia, sat Saulia,nr.4l2 A- initiatorprimarul comunei

2. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente obiectivului de
investitii " Renovarea energetica moderata a cladirii Dispensarului Uman din localitatea
Saulia, comuna Saulia, judetul Mures "- initiator primarul comunei

3. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unor unitati administrative-teritoriale din
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA INVEST MURES' - initiator primarul
comunei

Spre avizare :

-Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism-
pct.l si 2

-Comisia pentru administratie publica, juridica si disciplina, protectie mediu si turism- pct.3
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