
ROMANIA
JUDETUL】燿URES COヽ狂UNA SAULIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREAnT.23
din2 iunie2022

privind atestarea apartenentei la domeniul public a dreptului de proprietate asupra unui

i."., in suprafata de 334 mp, in favoarea UAT Saulia, nr. tarla26o nr. parcela Cc 412 A,

reprezentand teren curte afeient Dispensarului Medical Uman Saulia, situate in Saulia, sat

Saulia, nr.4l2 A,

consiliul Local al comunei Saulia, judetul Mures, intrunit in sedinta

ordinara de lucru in data de 2 iunie 2022;

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Saulia

nr.l323l 26.05.20221a proiectul de hotarare initiat, raportul secretarului general al comunei '

nr.13691 3l.O5.2y22la proiect si raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Saulia,

prevederile HGR nr.964 I 2}O}privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si

al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures, cu modificarile si completarile

ulterioare, ale art.4l alin.5^l si S^Zdin Legea nr.7l 1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare,

republicaia cele ale art.z86alin.l si 4 si alE anexei nr.4 pct.5 din ouG nr.5712019 privind codul

administrativ, cu modificarile ulterioare si cele ale art.7 alin.l3 din Legea nr.5212003 privind

transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul prevederilor art.129 alin.Zlit."c", att.l39 alin.l, alin.3 lit."g"

si art.l96 alin.l lit",,a" din o.U.G.ni.slt20l9 privind Codul administrativ, cu modificarile

ulterioare :

hotaraste

A■ ls,ale,'_apa“ cnenta la domeniul p“ Hc al commei Saulia,a dr"tului de propriettte asupra

unui teren in suprafata de 334 11lp,reprezentand teren Curte aferent E)ispensaruluiヽ
4edical lJnlan

saulia,situat in saulia,sat saulia,nr.412A,situat in intravilanul conlunei Saulia,sat Saulia,

nr.412A,judetul MIures,tarlaua 26,nr.pTcela Cc 412 A,in baza p∝ 。5 din aneXa nr.4 din OuG

nr.57/2019 privind Codul adnlinistrativ.                      ..     (,

ξlI[.::|::f)(1:)1::〕 [111::rierea in Cartea Funciara a dreptului de prOprietate asupra inlo与

響ului in



Art.3 Prevederile prezentei hotarari vor fi comunicate O.C.P.I. Mures, Institutiei prefectului
judetului Mures, primarului comunei si aduse la cunostinta locuitorilor comunei prin afisaj la
sediul Primariei Saulia, respectiv publicare pe pagina de internet www.saulia.ro.

Presedin

Hotarare adoptata cu unanimitate de voturi pentru- 9

r general,

●
―



ROMANIA
J‐UDETUL】西URES COMUNA SAULIA

CONSILIUL LOCAL

Ⅱ OTARAREAnr。 24
din 2 iunie 2022

privind aprObarea proiectului si a cheltuielilor aferente obiectivului de investitil

`'Renovarea energetica n10derata a cladirii I)ispensarului lJnlan din localitatea Saulia,

conluna Saulia,judetul 石ヽures``

consiliul Local al comunei Saulia, judetul Mures, intrunit in sedinta
ordinara de lucru in dara de 2 iunie ZAZ2 .

Avand in vederi temeiurile juridice, respective prevederile art.120 si
art.l2l alin.l si alin.Z din Constitutia Romaniei, repuLlic ata, art.8 si art.9 din Carta europ eana a
autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la l5 octombrie 19g5, ratificata prin Legea ni.tggt
1997,art.7 alin.2 si art.l166 si urm. din Legea nr.28712009 privind CoduiCivil, rJpublicata,ar
modificarile si completarile ulterioare, referitare la contracte-si conventii, art.20 si it ainlegea-'cadru a descentralizaiinr.lg5l2006, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cti
modificarile si completarile ulterioare ;

Tinand cont de ordinul M.D.L.P.A nr.999l 2002 pentruaprobarea
Ghidului specific- Conditii de accesare a fondurilor europene aferente planului National de
Redresare si Rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/ 20ZZlCl0, componenta l0-
Fondul local ;

Luand act de referatul de aprobare prezentatde catre primarul comunei
Saulia, in calitatea sa de initiator, inregistrat cu nr.13241 26.05.2022,prin care si sustine
necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii,
raportul compartimentuluicontabilitate al Primariei Saulia nr.13691 3t.05.2022prin care se
motiveaza, in drept si in fapt, necesitatea si oportunitatea participarii la Program si raportul
comisiei de specialitate a Consiliului Local Saulia ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.,,b,, si ,,d,', alin.6 lit.,,a,' pct.l,
art.45 alin.l si art.l15 alin.1 lit."b" dinLegea nr.2l5l200l privindadministratiapublicalocala,
republicata :

hotaraste

All.l Sc aprOba prOiectul de investitie`'Renovarea energetica n10derata a cladirii

Dispensarului UInan din 10calitatea Saulia,conluna Saulia,judetul RIures.“
,in vederea

partiCiOarii in Cadrul prOieCtului Si inantarii aCeStuia prin IPlanul National de Redresare si

keZili8nt COmponttta C‐ 10 Fodu1local,subinvestiia l。 3‐ ReabiHtarea mOdema a c121diri10r
publice pcntru a iinbunatati filrnizarea dc scrvicii publice de catrc autOritatilc adnlinistrativ―

teritoriale.



Art.2 Se aproba valoarea maxima eligibila a proiectului, calculate in conformitate cu precizarile
Ghidului specific- Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului National de
Redresare si Rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/ 2O22lC 10, componenta l0-
Fondul local, respectiv 120 120,00 euro, echivalent a 591314,72|ei, calculate la cursul Inforeuro
aferent lunii mai 2021 de I euro:4,9227 lei,la care se aduga valoarea statiilor de reincarcare
pentru masini electrice, conform prevederilor din ghidul solicitantului.

Art.3 Se aproba finantarea tuturor cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie sa le asigure
pentru implementarea proiectului.

Art.4 Se aproba asigurarea resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului, in
conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile (fara TVA) din PNRR si a TVA aferent
cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme si/sau investitii
pentru Componenta 10- Fondul local- MDLPA, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art.5 Se aproba anexa nr.l- Nota de fundamentare a investitiei, care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.6 Se aproba anexa nr.2- Descrierea sumara a investitiei , care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.7 Aducerea la indeplinire aprezentei hotarari se asigura de catre primarul comunei Saulia.

Art.8 Prevederile prezentei hotarari vor fi comunicate Primarului comunei, Institutiei Prefectului
Judetului Mures, compartimentului contabilitate al Primariei Saulia si aduse la cunostinta
locuitorilor comunei prin afisaj la sediul Primariei Saulia, respectiv publicare pe pagina de
internet www.saulia.ro.

Ioan

Hotarare adoptata cu unanimitate de voturi pentru- 10

奪鶴

general,



ROMANIA
JUDETUL MURES COMUNA SAULIA

CONSILIUL LOCAL

ⅡOTARAREAnr.25
din 2 iunie 2022

priVind aprObarea retrageril unOr unitati adlninistrativ‐ teritoriale din Asociatia de

Dezvoltare lntercomunitara`'AQUA INVEST MURES''

Consiliul Local al comunei Saulia, judetul Mures, intrunit in sedinta ordinara
de lucru in data de 2 iunie 2022;

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Saulia
nr.l325l 26.05.2022 la proiectul de hotarare, raportul secretarului general nr.l37O/ 31.05.2022,
raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Saulia, precum si prevederile art.l2, aft.16
alin.2lit.'J", afi.20 alin.3 si art.2r alin.l din Statutul Asociatiei "AQUA INVEST MlrRES",
coroborate cu prevederile OG nr.2612000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si
completarile ulterioare, raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Saulia si prevederile
art.7 din Legea nr.52l 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu
modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul prevederilor art.l}9 alin.1, alin.14 coroborat cu art. 196 alin.l
lit. ,,a" din O.U.G nr.5712019 privind Codul administrativ, cu complet6rile ulterioare:

hotaraste

Art.l Se aproba retragerea din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA INVEST
MURES" a comunelor Deda, Gurghiu si Ibanesti din judetul Mures.

Art.2 Se mandateaza dl. Vancea Dorel-Grigore, reprezentant al comunei Saulia in
Adunarea Generala a.Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA INVEST M[IRES", sa
voteze confonn art.l. - .

Art.3 Se mandateaza presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA
INVEST MURES", dl. Peter Ferenc, sa semneze in numele si pe seama membrilor asociati,
hotararea AGA si Actul aditional la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei.



Art.3 Prczenta hotdrdre se comunicd Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard,, AQUA
INVEST MURE$ ", Institutiei Prefectului Jud. Mures, primarului comunei si se aduce la
cunostinta locuitorilor comunei prin afisaj la sediul Primariei Saulia, respectiv publicare pe

pagina de internet www.saulia.ro. '

Presedinte general,
Cojocnean Ioan

Hotarare adoptata cu unanimitate de voturi pentru- 10
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