
ROMANIA
JUDETUL】燿URES CORIUNA SAULIA

PRI】旺AR

DISPOZITIAnr.3
din 05.01.2023

privind convocarea Consiliului Local Saulia in sedinta ordinara de lucru convocata pentru
12.01.2023

Vancea Dore卜 Grigore,primarul cOmunei Sa」 ia,judetul
4ヽurcs;

In tenleiul preVederilor art.133 alin。 1,art.134 alin。 1 lit.''a''si alin.4,
art。 135,art,155 alin。 l lit.''b''si lit.''e'',alin。 3 1it.''b''si art。 196 alin。 l lit,''b''din ou(〕 nr。57/2019
priVind Codul Administrativ,cu mOdincarile ulteriOarc:

dispun

Art.l Se cOnvOaca cOnsiliul LOCal al COmunei Saulia,judetul lMures,in sedinta Ordin"a de lucru

COnVOCata pentru 12.01。 2023,orele 14,00, Ia sediul(〕arninului(〕ultural Saulia,cu prOiectu1 0rdinii
de zi prevazutin anexa la prczcnta dispOzitic,care facc partc integranta din aceasta。

Art.2-(1)Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot n cOnsulttte la sediul Prim″
iei Saulia_

SCCretarul conlunei,:gind transnlise si pe adresele de c‐
nlail ale cOnsilieri10r 10cali,potrivit Optiunii

.acestora.

(2)PЮ iectelc de hOtarari se avizcaza de cttre comisiile de specialittte din cadrul Consiliului

Local Saulia in baza conlpetentelor acestora,00nfOn■ l anexei nlentiOnate la prezenta disipozitie.

(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 prev azut de lege.

Art.4 Prezenta 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 intemet a unitatii administrativ-teritoriale
Comuna Saulia.

Primar,
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Vancea Dorel
Avizat



Anexa la dispozitia nr.3l 05.01.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia convocata pentru data de 12,01,2023

1. Proiect de hotarare privind yalidarea dispozitiei primarului comunei Saulia nr.l78/
21.12.2022 de rectificare a bugetului eomunei Saulia pe anul 2022 - initiator primarul comunei

2" Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul
2023, in comuna Saulia, judetul Mures- initiator primarul comunei

3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de instituire si
administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare in judetul
Mures, cu aplicabilitate din 01.01.2023- initiator primarul comunei

4. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al
aparatului de specialitate al primarului comunei Saulia- initiator primarul comunei

5. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare de pe raza comunei Saulia pentru
anul scolar 20231 2024- initiator primarul comunei

Spre avizare :

-Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajareateritoriului si urbanism-
pct.l si 2
-Comisia pentru administratie publica, juridica si disciplina, protectie mediu si turism- pct.3, 4 si 5

-Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamantr ss.n&tete si familie, munca si protectie

sociala, protectie copii- pct.3 si 5

Redactat
Secretar gneral,

Milascon Valer-loan

Primar,
Vancea Dorel-G
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