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PROCESUL VERBAL
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In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de
convocare nr.100/ 09.08.2022, in data de 16.08.2022 la orele 14,00, la sediul Caminului
Cultural din Saulia sunt prezenti la deschiderea sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia toti
cei 1l consilieri locali in functie.

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

In deschiderea sedintei secretarul Consiliului Local le prezinta
consilierilor locali procesul-verbal al sedintei anterioare extraordinare a Consiliului Local Saulia
din data de 22.06.2022,1a acest proces-verbal niciunul dintre consilierii locali nedorind a
aduce modificari.

Presedintele de sedinta dl. Cojocnean Angel-Ioanprezintaordinea de
zi a sedintei si anume :

l. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele
Consiliului Local Saulia din perioada august---octombrie 2022

2. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special in favoarea ADI Ecolect

Mureq in vederea derullrii procedurii de negociere firl publicare prealabil5 a unui anun{
de participare in vederea atribuirii contractului de colectare qi transport a deqeurilor
municipale gi a altor fluxuri de degeuri, qi operarea sta{iei de transfer Riciu, componente ale

serviciului de salubrizare al Jude{ului Mureq - zona 7 Riciu, pentru comuna Saulia

3. Proiect de hotarare privind acordarea de sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxa
Saulia

4. Proiect de hotarare privind acordarea de sprijin financiar pentru Parohia Greco-
Catolica Saulia

5。 :Proiect de・ hotarare pFivind aprObarea indiCatOri10r tehniCO eCOnOコ niCi si a

COinant】 rii pentru lPrOleCtul regiOnal de deZVOltare a infraStruCturii de aptt pOtabil五

si aptt uzatl din judetullMiures,ln perioada 2014-2020,Zona LUDUs― GREBENISU
DE CAMIPIE.UAT Ludu,,UAT Sanger,UAT TIureni,UAT Zatt de Cattpie,UAT
Grebeni,u de Campie,UAT sXulia,UAT RIihe,u de Cample
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Dupa prezentareaordinii de zi a sedintei se inscrie la cuvant
dlconsilier local Pop Liviu care solicita completarea ordinii de zi cu un al 6 pct si anume
"Diverse'.'

Se supune la vot ordinea de zi modificata cu 6 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 alegercapiesedinteiui de sedinta pentru
sedintele consiliului Local Saulia din perioada august---octombrie 2022.

Se inscribe la cuvand dl. consilier cojocnean Angel-Ioan care il
propune presedinte de ssedinta pentru perioada august-octombrie 2022 pe dl. Runcan Ovidiu-
Cristian.

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

Clu 10 VOturi din 10 eXpriFnate,prOieCtul de hOtarare eSte adOptat Si

deVinC aStfё l IIOtararea COnSiliului I」 ocal Saulia nr。 30/2022 privind alegerea presedintelui
de Sedinta pentru Sedintele Consiliului LOCal Saulia din periOada auguSt‐ ‐‐octolllbrie 2022.

In continuare conducerea sedintei de lucru este preluata de nOul

presedinte ales dl.RunCan OVidiu… C)riStian,iar treCe la deZbaterea I)unctului 2 de pe Ordinea de

zi a sedintei si anunle la proiectul de hotarare privind acordarea unui nlandat specialin favoarea

AI〕I Ecolcctヽ4ure,ln vcdcrea derulttrii prOccdurii de negOciere fartt publicare prealabilh a unui

anunt de partiCipare↑ n Vederea atribuirii cOntractului de cOlectare§ i transport a deSeurilor

mmicipale,i a altor iuxuri de deSeuri,,i operarea staliei de trmstr Hciu,00mpOnente ale

SerViCiului de SalubriZare al Judetului 4ヽure,一 zona 7 R、 lciu,pentru cOnluna Saulia.

I se acorda cuvantul d-lui primar care prezinta proiectul de hotarare si
referatul de aprobare la proiect.

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- I l, proiectul de hotarare este adoptat
in forma initiata de catre dl. primar si devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr.31/
2022 privind acordarea unui mandat special in favoarea ADI Ecolect Mureq in vederea
derulirii procedurii de negociere firi publicare prealabilfl a unui anun{ de participare in
vederea atribulrii contractului de colectare gi transport a degeurilor municipale qi a altor
fluxuri de deqeuri, qi 'operarea sta{iei de transfer Riciu, componente ale serviciului de
salubrizare al Judefului Mureq - zona 7 Riciu, pentru comuna saulia.
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In COntinuare Se trCCe la deZbaterea punctului 3 de pe Ordinea de zi a

sedintei si anunle prOiectul de privind acOrdarea de sprり in inanciar pentru lParohia()rtOdoxa
Saulia.

I se acOrda cuvantul de aceasta data secretarului general care le

prezinta consilieri10r locali cererea depusa de catre Parohia()rtodoxa Saulia pentru acordarea de

SprUin inanCiar¨

(E〕 onstatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie in

C°ntinuare la cuvant sau sa faca prOpuneri nOi referitOr la prOiectul de hOtarare,se supune la,Ot

proiectul de hOtarare。

Cu unanunlitate de vOturi pentru¨ 1l prOiectul de hotarare este adoptat
in fbrnla initiata de CatrC dl・ priinar Si dCVinC aStfCI IIOtararea Consiliului Local saulia nr.32/

2022 privind acordarea de spriiin inanciar pentru Parohia Ortodoxa Saulia。

In COntinuarC SC treCe la dCZbaterCa punctului 4 de pe ordinea de zi a

Sedintei Si anume pЮ ieCtul de priVind aCOrdarea de Spr」 in inanCiar pe■ru Parohia GrecO…
Catololica Saulia.

I se acOrda din nOu cuvantul secretarului general carc le prczinta

COnSilieri10r 10Cali Cererea depuSa de Catre]Parohia Greco―Catolica Saulia pentru acordarea de
spruin inmciar..

([〕onstatand ca nu exista consilicri locali care doresc sa se inscrie in

C°ntinuare la cuvant sau sa faca propuneri noi referitOr la prOiectul de hOtarare,se supune la vOt

proiectul de hotarare.

([〕 u unanullnitatc dc vOturi pentru-1l prOiectul de hOtarare este adoptat

in t)Hna initiata de Catre dl・ prinn鉗.Si deVinC aStfel IIOtararea Consiliului Local Saulia nr.33/

2022 privind acOrdarea de sprilin inanciar pentru Parohia Greco‐
ClatOlica Saulia。

In COntinuare Se treCe la deZbaterCa punctului 5 de pe Ordinea

de zi a sedintei si anuコne proiectul de hOtarare privind aprObarea indicatOrilor tehnicO

eCOnOnliCi,i a COinantttrii pentru PrOiectul regional de dezv01tare a in■・astructurii de ap江
pOtabih Si apこ uZ誠五dinjudC如 l ⅣIure,,ln perioada 2014… 2020,Zona LUDUs…
GREBENISU DE CAMPIE.UAT Ludu。 ,uAT Sanger,UAT Tttureni,UAT Zau de
Cainpie,Uノ Tヽ Grebeni,u de calnpie,uAT SIulia,Uノ Tヽ Mihe,u de Calnpie.

I se acOrda din nOu cuvantul d‐ lui priinar care le prezinta cOnsilieri10r
locali referatul de aprobare la acest proiect de hotarare si proiectul de hOtarare initiat. ヽ

(1)onstatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscric in

C°ntinuare la cuvant sau sa faca propuneri noi referitOr la prOiectul de hotarare,se supune la vOt

proiectul de hotararc.

Cu unaninlitate de VOturi Dentru‐ 11 0rOieCtul de hOtarare ette adOptat
inおlmai血tiatjdeCatredlobrimarSi deVine aStお l Ⅱ Otararea COnsiliului LOCal Saulia nr.34/
2022 privind aprobarea indicatOrilor tehnico― ecOnOmnici si a coinantarii pentru`':Prolectul
regi°nal de deZV° ltare a infraStruCturii de apa pOtabila Si apa uZata din judetul Mures,in

perioada 2014‐―‐2020 Zona Ludus__Mihesu de Calnple,‐ UAT Ludis,UAT'Sanger,UAT

Elli:lllllAT Zau de(〕
anlpie,uAT Grebenisu de clanlpie,uAT Saulia,UATRIRlhesude
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In final se trece la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi a sedintei,
"Diverse", iar aici se inscrie la cuvant dl. consilier local Pop Liviuc arc arataca pe drumul
comunal DC 101 Saulia Sat-Padurea se circulazilnic cu viteze mari si nu se respecta
indicatoarele de viteza ampl4sate pe acesta, iar dansul recomanda conducerii Primariei Saulia sa se
instaleze limitatoare devitezain special inzonaGradinitii si a Scolii.

Dl. primar ii raspunde ca se va interesa de costurile privind instalarea unor
astfel de limitatoare de viteza si se vor instala.

Se inscrie la cuvand dl. consilier local Runcan Ovidiu-Cristian care intreaba
de ce nu sunt instalate topoganele si celalte jucarii metalice dezafectate si aflate in curtea Scolii
cls. I-IV din Saulia.

Dl primar i-i raspunde ca aceste jucarii metalice nu au fost achizitionate de
catre Primarie sau Scoala Gimnaziala Saulia, ele au fost primite gratuit de la o societate privataoiar
pentru instalarea si darea lor acum in functiune este nevoie de o firma specializata si autorizata in
domeniu si de aceasta problema ar trebui sa se ocupe conducerea ScoliiGimn aziale Saulia.

Se inscrie la cuvand dl. consilier local Florea Liviu-Mihai care intreaba de ce
nu este curatat parcul din imediata apropiere a Caminului Cultural Saulia.

Dl primar i-i raspunde ca aceste Parc este de fapt un teren ocupat cu copaci si
acest teren nu apartine domeniului public, este o proprietate privataa unei persoane fizice ii va
discuta cu acesta ca pe viitor sa curete acest teren.

Presedintele de sedinta d[. Runcan Ovidiu-Cristian constatacaordineade zi a
sedintei otditrare drn 16.082022 a tsst epuizata, \ernu\tumeste r,onsberi\orlocdi_roel!.u
participare si declara sedinta inchisa.

Presedinte sedin ta, eral,
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