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PROCESUL VERPAL
al sqdintei qrdinare a Consiliului Local.Saulia convgcata pentru dala de 2 iunie 2022

In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de
convocarenr.85/26.05.2022, indata de 02.06.2022 laorele 14,00,lasediul CaminuluiCultural
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 Vancea
Ioan.

La sedinta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl. Vancea
Dorel-Grigor si secretarul general al comunei- dl. Milascon Valer-Ioan.

In deschiderea sedintei secretarul Consiliului Local le prezinta
consilierilor locali procesul-verbal al sedintei anterioare a Consiliului Local Saulia din data de
17.05.2022, laacest proces-verbal niciunuldintre consilieriilocalinedorind a aducemodificari.

In continuare presedintele de sedinta dl. Cojocnean Angel-Ioan
prezinta consilierilor ordinea de zi a sedintei ordinare din 02.06.2022, ordine de zi ce
cuprinde 3 puncte initiate de catre primarul comunei si anume :

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 Sauli a, nr, tarla 26,
nr. parcela Cc 412 A, reprezentand teren curte aferent Dispensarului Medical Uman Saulia,
situat in Saulia, sat Saulia, nr.4l2 A

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 "

3. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unor unitati administrativ-teritoriale
din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA INVEST MURES"

Dupa prezentarea ordinii de zi, se supune la vot ordinea de zi cu cele 3
puncte 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 la proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la deiineniul
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.

I se acorda cuvantul secretarului general dl. Milascon Valer-Ioan,
care le prezintaconsilierilorlocali 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 faca propuneri noi referitor la proiectul de hotarare, se supune la vot
proiectul de hotarare.

Cu unanimitate de voturi pentru- 9, proiectul de hotarare este adoptat
in forma initiata de catre dl. primar si devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr.23/
2022 privind atestarea apartenentei Ia domeniul public a dreptului de proprietate asupra
unui teren in suprafata de 334 mp, in favoarea UAT Saulia, nr. tarla26, nr. parcela Cc 412
A, reprezentand teren curte aferent Dispensarului Medical Uman Saulia, situat in Saulia,
sat Saulia, nr,4l2 A.

Imediat dupa votarea primului punct in sala de sedinta ajunge si dl.
consilier local Vancea Ioan care aintarziat, din acest moment la sedinta urmand a participa un
numar de l0 consilieri locali.

In continuare dl. Cojocnean Angel-Ioan, noul presedintele de sedinta
alestrece ladezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zia sedintei si anume laproiectul 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 ".

I se acorda cuvantul d-lui primar care le prezinta consilierilor locali
referatul de aprobare 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,24l
2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente obiectivului de investitii "
Renovarea energetica moderata a cladirii Dispensarului Uman din localitatea Saulia,
comuna Saulia, judetul Mures ".

In continuare se trece la dezbaterca punctului 3 de pe ordinea de zi a
sedintei Si anrime proiectril de hotarare privind aprobarea retragerii unor unitati administrativ-
teritoriale din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA INVEST MURES".

I se acorda cuvantul secretarului general.dl. Milaspon Valer-Ioan,
care le prezinta consilierilor locali raportul la acest proiect de hotarare si proiectul de hotarare

initiat de catre dl. primar. t-1



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 astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr,25/
2022 privind aprobarea retragerii unor unitati administrativ-teritoriale din Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara "AQUA INVEST MURES".

In final presedintele de sedinta dl. Cojocnean Angel-Ioan constata ca

ordinea de ziasedintei ordinare din02.06.2022 a fost epuizata, lemultumesteconsilierilor
locali pentru participare si declara sedinta inchisa.


