
ROMANIA
JUDETUL MURES COM[UNA SAULIA

PRI】FAR

DISPOZITIAnr。 152
din 09。 11,2022

privind convocarea Consiliului Local Saulia in sedinta ordinara de lucru convocata pentru
data de 16。 11.2022

Vancea Dorel-Grigore, primarul comunei Saulia, judetul
Mures;

In temeiul prevederilo r art.l33 alin. I , art.l34 alin. 1 lit.,,a,, si alin.4,
afi.135, art.l55 alin"1 lit""b" si lit."eo', alin.3 lit."b" si art.l96 alin.1 lit.,,b,'din OUG nt.5712019
privind Codul Administrativ, cu modificarile ulterioare :

dispun

Art.l Se convoaca Consiliul Local al comunei Saulia, judetul Mures, in sedinta ordinara de lucru
convocata pentru data de 16.11.2022, orele 14,00, la sediul Caminului Cultural Saulia, cu
proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezentadispozitie, care face parte integrania din
aceasta.

Art.2- (l) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primariei Saulia-
secretarul comunei, fiind transmise si pe adresele de e-mail ale consilierilor locali, potrivit optiunii
acestora.

(2) Proiectele de hotarari se avize aza de catre comisiile de specialitate din cadrul Consiliului
Local Saulia inbaza competentelor acestora, conform anexei mentionate laprezerfiadispozitie.

(3) Membrii Consiliului Local Saulia sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente
asupra proiectelor de hotarari.

Art.3 Prezenta dispozitie de convocare se poate contesta de cei interesati la instanta competenta, in
termenul prevazut de lege.

Art.4 Prczenta dispozitie se va comunica primarului comunei, consilierilor locali in functie ai
comunei Saulia, Institutiei Prefectului Judetului Mures, va fi adusa la cunostinta publica prin afisare
la sediul Primariei Saulia si publicare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoiiale
Comuna Saulia.

Primar, Avizat pentru
SecretarVancea Dorel

Milascon
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Anexa la dispOzitia nr.152/09。 11.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia convocata pentru data de 16 noiemb rie2022

I' Proiect de hotarare privind privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele
Consiliului Local Saulia din perioada noiembri e Zl22--ianuarie 2023 - initiator primarul
comunei

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Comunei Saulia pe anul 2022 - initiator
primarul comunei

3. Proiect de hotar::l'e privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil teren
inscris in CF nr.5t)'162 Saulia, proprietatea Comunei Saulia- initiator primarul comunei

4. Proiect de hotaral:e privind stabilirea noului cuantum al indemnizatieilunare de sedinta de
care beneficiaza consilierii locali din cadrul Consiliului Local Saulia- initiator primarul comunei

5.I)roiect de holal・are privind atestarea apartenenteila dOIneniul public a dreptului de
prOprietate aSupra 111lui druin in SIIprafata de 715 nlp in favOarea uAT Saulia,identincat

prin 】〕亜〕980/1/1,■ )E983/1/1 si lE》 E 996/1/1,reprezentand druin de acces la bazinul de
alilnentare Cu apa al COnlunei Saulia,Situat in Saulia,Sat Saulia‐ initiatOr priFnarul COnlunCi

Spre avizare :

- Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism-
pct.2,3,4 si 5

-Comisia administratie publica, juridica si disciplina, proteotie mediu si turism - pct.1 si 4
-Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie
sociala, protectie copii- pct.4

Redactat
Secretar gneral,

Milascon Valer-Ioan

Primar,
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