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PROCESUL VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia convocata pentru 4a(a dq 17.05.2022

In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de
convocare nr.74l 10.05.2022, in data de 17.05.2022 laorele 14,00, la sediul Caminului Cultural
din Saulia sunt prezenti la deschiderea sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia 9 consilieri
locali in functie, consilierii locali absenti de la sedinta fiind d-l Florea Liviu-Mihai si Oltean
Ioan-Aurelian.

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

In deschiderea sedintei secretarul Consiliului Local le prezinta
consilierilor locali procesul-verbal al sedintei anterioare a Consiliului Local Saulia din data de
07.04.2022, la acest proces-verbal niciunul dintre consilierii locali nedorind a aduce modificari.

. In continuare presedintele de sedinta dl. Toma Traian prezinta
consilierilorordinea de zi a sedintei ordinare din 17.05.2022, 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 mai-iulie2022

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului comunei Saulia pe anul 2022

3. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare
pentru elevii Scolii Gimnaziale Saulia in anul2022

4. Proiect de hotarare privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, a
impozitelor si a taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si a amenzilor, in
comuna Saulia pe anul 2023 cu rata inflatiei

5. Proiect de hotarare privind inregistrarea comunei Saulia in Sistemul National Electronic
de Plata (SNEP) on-line a impozitelor si a taxelor locale utilizand card bancar, instalarea
uuui terminal de plata (POS), precum si stabilirea modului in care este suportat comisionul
bancar
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Dup a prezentarea ordinii de zi, ia cuvantul d-l primar care solicita
suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu 2 puncte noi, a caror dezbat.. .ri. urgenta si care nu au
fost incluse la data de 10.05.2022 pe dispozitia de convocare si anume, a proiectului de
hotarare privind atestarea apartenentei Ia domeniul public a dreptuluide proprietate
asupra unui teren in supr8fata de 1455 mp, in favoarea UAT Saulia, nr. tailaigrnr. parcela
DE 1313, reprezentand drum de acces la bazinul de alimentare cu apa al comunei Saulia,
situat in Saulia, sat Saulia si a proiectului de hotarare privind atestirea apartenentei Ia
domeniul public a dreptului de proprietate asupra unui teren in suprafata d e 1795 mp, in
favoarea UAT Saulia, nr. tarla 19, nr. parcela PSPD 980, reprezentand teren aferent
constructieibazin de alimentare cu apa al comunei Saulia, situat in Sautiao sat Saulia.

se supune la vot ordinea de zi cu cele 4 puncte in initiale si cele 2
puncte noi propuse acum de catre dl. primar si aceasta cu 6 puncte eite aprobata cu unanimitate
de voturi.

In continuare se trece la dezbaterea primurui punct de pe ordinea
de zi a sedintei si anume la proiectul de hotarare privind alegerei presedintelui de sedinta pentru
sedintele Consiliului Local Saulia din perioada mai-iuli e 20i2. Presedintele de sedinta solicita
consilierilor locali sa faca propuneri pentru un nou presedinte de sedinta pentru perioada mai-
iulie2022.

consilierul local Moga Adela i-l propune presedinte de sedinta pe dl.
Cojocnean Angel-Ioan, iar consilierul local Pop Liviu i-l propune pe df. Vancea Ioan.

Se supun la vot propunerile si cu 5 voturi pentru si 4 voturi
impotriva dl. Cojocnean Angel-Ioan este ales presedinte de sedinta si este adoptata Hotararea
Consiliului Local Saulia nr.1612022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru
sedintele consiliului Local saulia din perioada mai-iulie2022,

Imediat dupa votarea primului punct in sala de sedinta ajunge si dl.
consilier local Oltean Ioan-Aurelian care aintarziat, din acest moment la sedinta urmand a
participa un numar de 10 consilieri locali.

In continuare dl. cojocnean Angel-Ioan, noul presedintele de sedinta
ales trece la dezbatetea punctutui 2 de pe ordinea de zii sedintei si anume la proiectul de
hotarare privind rectificarea bugetului comunei Saulia pe anul 2022.

I se acorda din nou cuvantul consilierului superior dl.lclanzan Sorin-
Vasile, cate le prezinta consiliedlor loca1i raportul compartimentului coniabilitate la acest proiect
de hotarare si proiectul de hotarare initiat deiatre dl. 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.

6 voturi pentru, I vot abtinere si 3 voturi impotriva, proiectul de
hotarare este adoptat in forma initiata de catre dl. primar si devine astfei Hotararea
Consiliului Local Saulia nr.1712022 privind rectificarea bugetului comunei Saulidrpe anul
2022.



In continuare se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi a
sedintei si anume proiectul de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului burselor
scolare pentru elevii Scolii Gimnaziale Saulia in anul 2022.

I se acorda cuvantul d-lui primar care le prezintaconsilierilor locali
referatul de aprobare si proiectul de hotarare initiat, piecrm si adresa Scolii Gimnaziale Saulia
nt.624110.05.2022 referitoare la numarul si cuantumul burselor scolare propuse pentru anul2022.

constatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie in
continuare la cuvant sau sa faca propuneri noi 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 astfei Hotararea Consiliului Local Saulia nr.Ig/
2022 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare pentru elevii Scolii
Gimnaziale Saulia in anul 2022:

In continuare se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi a
sedintei. si anume proiectul de hotarare privind indexarea nivilurilor pentru valorile impozabile,
a impozitelor si a taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si a amenzilor, in ,ornrnu
Saulia pe anul 2023 curatainflatiei.

I se acorda d-lui primar care le prezintaconsilierilor locali referatul de
aprobare la acest proiect si proiectul de hotarare, precum si proiectul de hotarare initiat de catre
dansul.

Dupa ptezentarea d-lui primar, constatand ca nu exista consilieri locali
care doresc sa se inscrie in continuare la cuvant referitor iaproiectul de hotarare, se supune la
vot proiectul de hotarare.

. - 
cu 8 voturi pentru, I vot abtinere si 1 vot impotriva, proiectul de

hotarare este adoptat in forma prezentatasi devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia
nr,1912022 privind indexarea nivelurilor pentru valorile.impozabile, a impozitelor si a
taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si a amenzilor, in 
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Saulia pe anul

2023 ct rata inflatiei.

In continuare se trece la dezbaterea punctului s de pe ordinea de zi a
sedintei si anume proiectul de hotarare privind inregistrarea comunei Saulia in Sistemul National
Electronic de Plata (SNJEP) on-line aimpozitelor si a taxelor locale utilizand card bancar,
instalarea uuui terminal de plata (POS), precum si stabilirea modului in care este suportat
comisionul bancar,

I se acorda din nou cuvantul consilierului superior dl. Iclanzan Sorin-
Vasile, care le prezinta consilierilor locali raportul compartimentului coniabilitate la acest proiect
de hotarare si proiectul de hotarare initiat de catre dl. piimar.

Constatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se
continuare la cuvant referitor la proiectul de hotarare, se supune la vot proiectul de
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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.2012022
privind inregistrarea comunei Saulia in Sistemul National Electronic de Plata (SNEP) on-
line a impozitelor si a taxelor locale utilizand card bancar, instalarea uuui terminal de plata
(POS), precum si stabilirea modutui in care este suportat comisionul bancar.

In continuare se trece la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi a
sedintei si anume proiectul de hotarare privind proiectului de hotarare privind atestarea
apartenentei la domeniul public a dreptului de proprietate asupra unui teren in suprafata de 1455
mp, in favoarea UAT Saulia,nr.tarla 19, nr. parcelaDE 1313, reprezentand drum de acces la
bazinul de alimentare cu apa al comunei Saulia, situat in Saulia, sat Saulia, acest proiect fiind
inclus pe ordinea de zi a sedintei prin suplimentarea ei la inceputul sedintei.

I se acorda d-lui primar care le prezinta consilierilor locali referatul de
aprobare la acestproiect si proiectul de hotarare, proiectul de hotarare initiat de catre dansul si
adresa Compania Aquaserv SA Tg. Mures nr.2069491 13.05.2022 referitoare la Proiectul regional
de dezvoltare a infrastructurii de apa si apauzata din judetul Mures in perioada 2014-1020 prin
care s-a solicitat obtinerea de urgenta a unor acte de proprietate pe terenurile situate in Saulia care
sa arate ca aceste terenuri sunt publice si disponibile pentru realizarea investitiilor.

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 devoturi pentru- 10, proiectul de hotarare este
adoptat in forma prezentata si devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr.2112022
privind atestarea apartenentei la domeniul public a dreptului de proprietate asupra unui
teren in suprafata de 1455 mp, in favoarea UAT Saulia, nr. tarla 19, nr. parcela DE 1313,
reprezentand drum de acces la bazinul de alimentare cu apa al comunei Saulia, situat in
Saulia, sat Saulia.

In continuare se trece la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi a
sedintei si anume proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public a
dreptului de proprietate asupra unui teren in suprafata de 1795 mp, in favoarea UAT Saulia, nr.
tarla 19, nr. parcela PSPD 980, reprezentand teren aferent constructieibazin de alimentare cu apa
al comunei Saulia, situat in Saulia, sat Saulia, si acest proiect fiind inclus pe ordinea de zi a
sedintei prin suplimentarea ei la inceputul sedintei.

I se acorda d-lui primar care le prezinta consilierilor locali referatul de
aprobare la acest proiect si proiectul de hotarare, proiectul de hotarare initiat de catre dansul si
adresa Compania Aquaserv SA Tg. Mures nr.2069491 13.05.2022 referitoare la Proiectul regional
de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Mures in perioada20l4-2020 prin
care s-a solicitat obtinerea de urgenta a unor acte de proprietate pe terenurile situate in Saulia care
sa arate ca aceste terenuri sunt publice si disponibile pentru realizarea investitiilor.

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.2212022



privind atestarea apartenentei la domeniul public a dreptului de proprietate asupra unui
teren in suprafata de 1795 mp, in favoarea UAT Saulia, nr. tarla 19, nr. parcela PSPD 980,
reprezentand teren aferent constructiei bazin de alimentare cu apa al comunei Saulia, situat
in Saulia, sat Saulia.

In final presedintele de sedinta dl. Cojocnean Angel-Ioan constata ca
ordinea de ziasedintei ordinare din 17.05.2022 a fost epuizata, le multumeste consilierilor
locali pentru participare si declara sedinta inchisa.
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