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PROCESUL VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia convocata pentru data 4e 19 decembrie 2022

In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de
convocare nr.l68/ 12.12.2022, in data de 19.12.2022 la orele 14,00, la sediul Caminului
Cultural din Saulia suntprezenti la sedinta ordinara convocata a Consiliului Local Saulia l0
consilieri locali in functie, consilierul local absent de la sedinta fiind Runcan Vasile.

La sedinta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl. Vancea
Dorel-Grigore, secretarul general al comunei- dl. Milascon Valer-Ioan si consilierul superior din
compartimentul finante, impozite si taxe, achizitii publice al Primariei Saulia, d-na Socol Monica-
Rodica.

In deschiderea sedintei secretarul Consiliului Local le prezinta
consilierilor locali procesul-verbal al sedintei anterioare extraordinare a Consiliului Local Saulia
din data de 18,11.2022 laacest proces-verbal niciunul dintre consilierii localinedorind a
aduce modificari.

In continuare primarul comunei ia cuvantul si solicita retragerea a.doua
puncte de pe ordinea de zi a sedintei si anume a proiectului de hotarare privind aprobarea nivelului

' taxei speciale de salubrizare pentru anul 2023, in comuna Saulia, judetul Mures, respectiv a
proiectului de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de instituire si administrare
a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare in judetul Mures, respectiv
aprobarea Regulamentului-cadru de instituire si implementare a instrumentului economic ,,
plateste pentru cat arunci " pentru serviciul de salubrizare in judetul Mures, cu aplicabilitate din
data de 0\.01.2023 in comuna Saulia, retragerea acestora de la dezbatere fiind solicitata in mod
imperios de catre ADI ECOLECT MURES in data de 13.12.2022 prin adresa nr.4381, dupa
emiterea dispozitiei de convocare a Consiliului Local Saulia din 12.12.2022 in anexa careia erau
cuprinse pentru dezbatere.

Deasemenea primarul comunei solicita suplimentarea ordinii de zi a
sedintei cu un punct nou si anume, proiectul de hotarare privind aderarea comunei Saulia la
Asociatia Comunelor din Romania, aceasta fiind si ea o problema urgenta care nu suporta
amanare, adoptarea fiind necesara pina la data de 01 .01.2023 si a fost solicitata de catre Filiala
Judeteana Mures a Asociatiei Comunelor din Romania dupa data de convocarii in sedinta a
Consiliului Local, respectiv 12.12.2022.

, Presedintele de sedinta ales Florea Liviu-Mihai in locul consilierului
local Runcan Vasilg absent de la sedinta,le prezinta ordinea de zi a sedintei cu cele 3 puncte,
ramase dupa retragerea celor doua puncte si punctul solicitat in regim de urgenta de catre dl.'
primar al comunei si anume : .' 
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l. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si a taxelor locale ce vor fi pe;rcepute in
comuna Saulia in anul fiscal2023
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Presedintele de sedinta nou ales pentru aceasta sedinta dl. Florea
Liviu-Mihai supune la vot ordinea de zi cucele 4 puncte si aceasta este aprobata cu unanimitate
de voturi pentru.

In continuare se trece ra dezbaterea primului punct de pe ordineade zi a sedintei si anume la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si a taxelo, locale
ce vor fi percepute in comuna Saulia in anul fisca|2023,

se inscrie la cuvant consilierul superior d-na socol Monica_Rodica
care le ptezinta consilierilor locali proiectul de hotarare si raportul compartimentului de
specialitate la acest proiect de hotarare.

Presedintele de sedinta constatand ca nu exista consilieri locali care
doresc sa se inscrie in continuare la cuvant sau sa faca apropuneri la proiectul de hotarare
dezbatut, se supune lavot proiectul de hotarare

cu unanimitate de voturi pentru- 10, proiectul de hotarare este adoptatsi devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr.sttzOzZprivind stunimea
impozitelor si a taxelor locale ce vor fi percepute in comuna Saulia in anul fiscal 2023.

In continuare presedintele de sedinta ales Runcan vasile trece la
dezbatetea punctului 2 de pe ordinea di zi asedintei si anume proiectul de hotarare privind
aprobarea aderarii unor unitati administrativ-teritoriale la Asociat ia de Dervoltare
Intercomunitara "AQUA INVEST MURES,,.

2' Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii unor unitati administrativ-teritoriale laAsociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,AeuA INVEST MURES,,
3' Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii sumei de 30 000 lei din bugetul
Consiliului Local Saulia pentru achizitionarea de cadouri elevilor Scolii Gimnaziale Saulia,
cu ocazia Sarbatorilor de Iarna
4' Proiect de hotarare privind aderarea comunei Saulia la Asociatia Comunelor din
Romania

I se acorda cuvantul de aceasta data secretarului general, eare leptezinta consilierilor locali proiectul de hotarare initiat si raportul la acest pro[.t.

c om i si e i de sp ec i ar it,,., . 31ffi ff# [ ?::iJ:h ffiH:illlf H:l#:J,i:r#TfJl1li
exista consilieri locali care doresc sa se inscril in continuarelacuvant ,ru ru facapropuneri noireferitor la proiectul de hotarare, se supune la vot proiecful de hotarare.

Cu unanimitate de voturi pentru- 10, proiectul de hotarare este adoptatin forma initiata de catre dl. primar si devine astfei Hotararea Consiliului Local Saulia nr.S2/
2022 privind aprobarea aderarii unor unitati administrativ-teritoriale Ia Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara .,AeUA INVEST MURBS,,.
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ii acorda cuvantul d-lui primar care prezinta proiectul de hotarare si referatul de aprobare la acest
proiect.

Dupa aceasta, presedintele de sedinta prezinta avizul comisiei de
specialitate a Consiliului Lodal la proiectul de hotarare, iar apoi constatand ca nu exista consilieri
locali care doresc sa se inscrie in continuare la cuvant sau sa facapropuneri 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.53/
2022 privind aprobarea acordarii sumei de 30 000 lei din bugetul Consiliului Local Saulia
pentru achizitionarea de cadouri elevilor Scolii Gimnaziale Saulia, cu ocazia Sarbatorilor de
Iarna.

In final se trece ladezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi a
sedintei si anume proiectul de hotarare privind aderarea comunei Saulia la Asociatia Comunelor
din Romania, adaugat pe ordinea de zi in deschiderea sedintei.

I se acorda cuvantul primarului comunei care le prezintaconsilierilor
locali proiectul de hotarare initiat si referatul de aprobare al primarului comunei la acest proiect.

Dupa aceasta presedintele de sedinta prezinta constatand ca nu mai
exista consilieri locali care doresc sa se inscrie in continuare la cuvant sau sa faca propuneri noi
referitor laproiectul de hotarare, se supune lavot proiectul de hotarare.

Cu unanimitate de voturi pentru- 10, proiectul de hotarare este adoptat
si devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr.54/2022 privind aderarea comunei
Saulia Ia Asociatia Comunelor din Romania.

Presedintele de sedinta dl. Florea Liviu-Mihai constata ca ordinea de zi a
sedintei ordinare din 19.12.2022 a fost epuizata, le multumeste consilierilor locali pentru
participare si declara sedinta inchisa.

te de sedinta,


