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PRqCEqUL VERBAL
al sediltei e4traordinare a Consiliului Local Saulia convocata penfru data de 22 iunie 2022

In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de

convocare nr.87l L7.06.2022, in data de 22.06.2022 la orele 14,00, la sediul Caminului Cultural
din Saulia sunt prezenti la deschiderea sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia 10

consilieri locali in functie, consilierul locali absent de la sedinta fiind d-l Pop Liviu.

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

In deschiderea sedintei secretarul Consiliului Local le prezinta
consilierilor locali procesul-verbal al sedintei anterioare a Consiliului Local Saulia din data de

02.06.2022, la acest proces-verbal niciunul dintre consilierii locali nedorind a aduce modificari.

Dupa prezentarea ordinii de zi a sedintei se inscrie la cuvant primarul
comunei care atataca aceasta sedinta a fot convocata in regim de urgenta si este o sedinta
extraordinara, intrucat la data de 04.07.2022,va avea loc la Tg. Mures Adunarea Generala a
A.D.I. AQUA INVEST MURES si trebuie aprobate pina la acesta data hotararile de Consiliu
Local, ale caror proiecte au fost initiate si vor fi dezbatute la pct.3 si 4 de pe ordinea de zi a
sedintei, iar sedinta ordinara a CL Saulia pentru luna iunie 2022 a avut loc la02.06.2022.

In continuare presedintele de sedinta dl. Cojocnean Angel-Ioan
prezintaconsilierilor ordinea de zi a sedintei extraordinare. din 22.06.2022, ordine de zi ce

cuprinde 4 puncte initiate de catre primarul comunei si anume :

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Consiliului Local Saulia pe anul2022

2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil
teren inscris in C.F. nr. 50307 Saulia, proprietatea Comunei Saulia

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor
Analizei Cost-Beneficiu p.entru " Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa
potabila si apa uzata din judetul Mures, in perioada 2014-2020 Zona Ludus---Mihesu de
Campie, UAT Ludus, UAT Sanger, UAT Taureni, UAT Zau de Campie, UAT Grebenisu
de Campie, UAT Saulia, UAT Mihesu de Campie "
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4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii
pentru " Proiectul regionat de dezvoltare a infrastructurii de apa potabila si apd'trzata din
judetul Mures, in perioada 201+2020 Zona Ludus---Mihesu de Campie, UAT Ludus, UAT
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Sanger, UAT Taureni, UAT Zau de Campie, UAT Grebenisu de Campie, UAT Saulia,

UAT Mihesu de Campie "

Dupa prezentarea ordinii de zi, se supune la vot ordinea de zi cu cele 4

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 rectificarea bugetului Consiliului Local

Saulia pe anul 2022.

I se acorda cuvantul consilierului superior lclanzan Sorin-Vasile,

care le prezintaconsilierilor locali 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 9 voturi pentru si 1 vot impotriva, proiectul de hotarare este adoptat

in forma initiata de catre dl. primar si devine astfel llotararea Consiliului Local Saulia nr.26l
2022 privind rectificarea bugetului Consiliului Local Saulia pe anul 2022.

In continuare dl. Cojocnean Angel-Ioan, noul presedintele de sedinta

ales trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi a sedintei si anume la proiectul de

hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil teren inscris in C.F. nr.

50307 Saulia, proprietatea Comunei Saulia.

I se acorda cuvantul secretarului general dl. Milascon Valer-Ioan care

le prezintaconsilierilor locali raportul sau la proiectul 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 referitor laproiectul de hotarare, se supune lavot proiectul de hotarare.

Cu unanimitate de voturi pentru- 10, proiectul de hotarare este adoptat

in forma initiatade catre dl. primar si devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr.27l
2022 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil teren inscris in C.F.

nr. 50307 Saulia, proprietatea Comunei Saulia.

'in 
continuare se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi a

sedintei si anurne proiectul de hotarare privind aprobarea strategiei de tarifare cOnfOrin

rezultatelor Analizei Cost¨ Beneiciu pentru`'Proiectul regional de dezvoltare a inttastructurii de
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I se acorda cuvantul d-lui primar care le prezintaconsilierilor locali
referatul de aprobare la acestproiect de hotarare si proiectul de hotarare initiat"

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 9 voturi pentru si I vot abtinere, proiectul de hotarare este adoptat in
forma initiata de catre dl. primar si devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nriSl
2022 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost- Beneficiu
pentru " Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa potabila si apa uzata din
judetul Mures, in perioada 2014--2020 Zona Ludus---Mihesu de Campie, UAT Ludus,
UAT Sanger, UAT Taureni, AAT Zau de Campie, UAT Grebenisu de Campie, UAT
Saulia, UAT Mihesu de Campie .,.

In continuare se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi a
sedintei si anume proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a
cofinantarii pentru " Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa potabil a si apauzata
din judetul Mures, in perioada 2014-2020 Zonaludus---Mihesu de Cu.npi", UAT Ludus, UAT
Sanger, UAT Taureni, UAT Zau de Campie, UAT Grebenisu de Campie, UAT Saulia, UAT
Mihesu de Campie ".

I se acorda din nou cuvantul d-lui primar care le prezintaconsilierilor
localireferatuldeaprobare laacestproiectde hotarare si proiectul de hotarareinitiat.

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 9 voturi pentru si 1 vot abtinere, proiectul de hotarare este adoptat
in forma initiata de catre dl. primar si devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia ni.Zgt
2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii pentru ,, Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa potabila si apa uzata din judetul Mures, in
perioada 2014-2020 Zona Ludus---Mihesu de Campie, UAT Ludus, UAT Sanger, UAT
Taureni, UAT Zau de Campie, UAT Grebenisu de Campie, UAT Saulia, UAT Mihesu de
Campie ".

In final presedintele de sedinta dl. Cojocnean Angel-Ioan constata ca ordinea de
zi a sedintei extraordinare din 22.06.2022 a fost epuizata, le multumeste consilierilor locali
pentru participare si declara sedinta inchisa.
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