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In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de

convocaxe nr.l24l 0I.09.2022, in data de 08.09.2022 laorele 14,00, la sediul Caminului

Cultural din Saulia sunt prezenti la deschiderea sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia toti
cei 11 consilieri locali in functie.

La sedinta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl. Vancea

Dorel-Grigore, secretarul general al comunei- dl. Milascon Valer-Ioan si dl. consilier superior din
compartimentul contabilitate lclanzan Sorin-Vasile.

In deschiderea sedintei secretarul Consiliului Local le prezinta

consilierilor locali procesul-verbal al sedintei anterioare extraordinare a Consiliului Local Saulia

din data de 16.08.2022 laacest proces-verbal niciunul dintre consilierii locali nedorind a

aduce modificari.

dezi asedintei cu 2 puncte ilf,TfT:'5,*;i.1lll#,i:1ffifil1ilfi:i"'teptezinta 
ordinea

1. Proiect de hotarare privind rectidifcarea bugetului comunei Saulia pe anil2022

2. Proiect de hotarare privind aprobarea documenta{tiei de avizare a lucrarilor de

interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat
pentru obiectivul de investitii,, Modernizarea drumului comunal DC 101 A $dulia (DJ
151A) - Leorinta km 0+000-:4+700, comuna Saulia, judetul Mures", aprobat pentru
finantare prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny", precum si a sumei

reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea
obiectivului

Dupa prezentarcaordinii de zi, se supuno la vot ordinea de zi si

aceasta este aprobata cu unanimitate de voturi.

' In continuare se trece ladezbaterea primului punct de pe ordinea

de zi asedintei si anume la proiectul de hotarare privind rectidifcarea bugetului comunei Saulia

pe anul2022. , ,.

I se da cuvantul d-lui consilier superior lclaruansorin-f,asile care

le prezintaconsilierilor locali raportul compartimentului contabilitate si proiectul de hbtarare

initiat de catre dl. primar.
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Presedintele de sedinta prezinta avizul comisiei de specialitate a

Consiliului Local la proiectul de hotarare, iar apoi constatand ca nu exista consilieri locali care

doresc sa se inscrie in continuare la cuvant suu su faca propuneri noi referitor la proiectul de

hotarare, se supune lavot prbiectul de hotarare.

Cu unanimitate de voturi pentru- 11, proiectul de hotarare este adoptat

in forma prezerrtata si devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr.35/ 2022 privind

rectilicarea bugetului comunei Saulia pe anul 2022'

In continuare se trece la dezbaterca punctului} de pe ordinea de zi a

sedintei si anume proiectul de privind aprobarea documentaftiei de avizare a lucrarilor de

interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru

obiectivul de investitii,, Modernizarea drumului comunal DC 101 A $dulia (DJ 15lA) -
Leorinta km 0+000+ 4+700, comuna Saulia, judetul Mures", aprobat pentru finantare prin

Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny", precuq si a sumei teptezentand categoriile

de Jhettuieli finantate de la bugetul local pentru realizateaobiectivului'

I se acorda cuvantul de aceasta data primarului comunei care le

prezintaconsilierilor locali proiectul de hotarare initiat si referatul de aprobare la acest proiect.

Dup aprezentarea d-lui primar, presedintele de sedinta prezinta avinlJ

comisiei de specialitate a Consiliului Local la proiectul de hotarare, iar apoi constatand ca nu

exista consiliiri locali care doresc sa se inscrie in continuarclacuvant sau sa faca propuneri noi

referitor laproiectul de hotarare, se supune lavot proiectul de hotarare

Cu unanumitate de voturi pentru- 11 proiectul de hotarare este adoptat

in forma initiata de catre dl. primar si devine astfei Hotararea Consiliului Local Saulia nr.36l

2022 privind aprobarea documentaftiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor

tehniio-ecoro-i"i actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii

,, Modernizarea drumului comunal DC 101 A $Iulia (DJ 151A) - Leorinta km

b+OOO--l+200, comuna Saulia, judetul Mures", aprobat pentru finantare prin Programul

National de Investitii,Anghel 
-Saligny", 

precum si a sumei reprezentand categoriile de

cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

presedintele de sedinta dl. Runcan Ovidiu-Cristian constata ca ordinea de

zi a sedintei ordinare din 08.09.2022 a fost epuizata, le multumeste consilierilor locali pentru

participare si declara sedinta inchisa.
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