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PROCESUL VERBAL
al」X」重ユ菫塾≦≧≦li蝉 ≦塾囲竪重Ш壼上Li_LOCalSa」 1la convocata pentru 12 ianuarie 2023

In urnla erniterii dc catrc prilnarul colllunei Saulia a dispOzitiei de

convocarc nr。 3/05.01.2023, in data dc 12.01.2023 1a orelc 14,00,la sediul Cainlinului(〕 ultural
din Saulia sunt prezenti la sedinta Ordinara a (:〕onsiliului ll′ Ocal Saulia toti cei l1 00nsilieri

locali in l.Inctie.

La sedinta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl. vancea
Dorel'Grigore, secretarul general al comunei- dl. Milascon Valer-Ioan si consilierul superior
lclanzan S o rin-Vas i I e.

In deschiderea sedintei seuetarul consiliului Local le prezinta
consilierilor locali proeesul-verbal al sedintei anterioare extraordinare a Consiliului Local Saulia
din data de 22.12.2A22 h acest proces-verbal niciunul dintre consilierii localinedorind a
aduce modificari.

PreSedintelc de scdinta Runcan Vasile, prezinta ordinca dc zi a

sedintei ce cuprinde 5 puncte,toate initiate de catrc dl.prinlar al cOnlunei si anunlo:

10:P'rOieCt de hOtarare lpriVind Validarea diSpOZitiei prilnarului CO11lunei Saulia nr.178/

21.12。2022 de reCti■ Care a bugetului COnlunei Saulia pe anu1 2022

2.]P)roiect de hOtarare privind aprObarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul

2023,in COnluna Saulia,judetul Mures

3・ IPrOieCt de hOtarare priVind aprObarea l■ odificarii Regula1lnentului de instituire si

adlllinistrare a taxei de salubrizare pentru utilizatOrii serviciului de salubrizare in judetul

RIureS,Cu aplicabilitate din 01.01.2023

4.:Proiect de hotarare privind lnodil臓 carea Organigralinei si a Statului de functii al
aparatului de specialitate al pri11larullli cOrnunei Saulia

5。 Proiect d9 hOtarare privind organizarea retelei sc01are de pe raza cOI1lunei Saulia pentru

anui scolar 2023/2024

cu unanimitate de voturi pentru- l1 ordinea de zi este aprobata cu cele 5
puncte prezentate. 

,,

La pct.l i se acorda cuvantul consilierului superior lclanzarlEsorin-
Vasile care le prezinta consilierilor locali proiectul de hotarare initiat de catre dl. primar si
referatul de aprobare al primarului comunei la acest proiect, precum si raportul compartimentului
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contabilitate, resurse umane, precum si continutul dispozitiei primarului comunei Saulia nr,17 8l
2022

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

cu unanimitate de voturi pentru- I l, proiectul de hotarare este adoptat
si devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr,ll2023 privind vatidarea Oispozitiei
primarului comunei Saulia nr.178121.12,2022 de rectificare a bugetului comunei Saulia pe
anul 2022.

La pct,Z i se acorda din cuvantul consilierului superior rclanzan sorin-
Vasile care le prezinta consilierilor localiproiectul de hotarare initiat deiatre dl. primar si
referatul de aprobare al primarului comunei la acest proiect, precum si raportul compartimentului
contabilitate, resurse umane, precum si adresa primita de la ADI Ecolect Mures in acest sens.

Dupa aceasta presedintele de sedinta constatand ca nu mai 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- I l, proiectul de hotarare este adoptat
si devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr,ZliO23 privind aprobarea nivelului
taxei speciale de salubrizare pentru anul 2023, in comuna Saulia, judetul Mures.

La pct.3 i se acorda cuvantul secretarului general al comunei care le
prezinta consilierilor locali proiectul de hotarare initiat de catre dl. primar si referatul de aprobare
alprimarului comunei la acest proiect, preoum si raportul secretarului general de la ADI Ecolect
Mures in acest sens.

Dupa aceasta presedintele de sedinta constatand ca nu mai 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.

Cu unanimitate de voturi pentru- 11, proiectul de hotarare este adoptat si
devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nrsl1OZ3 privind aprobarea modificarii
Regulamentului de instituire si administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii
serviciului de salubrizare in judetul Mureso cu aplicabilitate din 01.0L2023

consirier,or rqcari r,Is;ffi';'.i,:ffi[iiliilil:f,'J;::T]Hf:i'13[?H:Tffi[il1]',irezinta
primarului comunei la acest proiect, precum si adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
transmisa in acest sens.

I)upa aceasta presedintele de scdinta cOnstatald ca nu Yllai exista consilieri

10Cali CarC dOreSC Sa Se inSCriC in COntinuarC la CuVant Sau Sa faCa DrODunCri nOi refbritOr la

prOiectul de hotarare,se supune la vOt proiectul dc hOtarare.                    驚鶴
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Cu unanimitate de voturi pentru- I 1, proiectul de hotarare este adoptat si
devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr.4l 2023 privind aprobarea modificarii
Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei
Saulia.

In final la pct.5 i se acorda din nou cuvantul secretarului general al
comunei care le prezinta consilierilor locali proiectul de hotarare initiat de catre dl. primar si

referatul de aprobare al primarului comunei la acest proiect, precum si avizul conform al
Inspectoratului Scolar Judetean Mures emis in acest sens.

Dupa aceasta presedintele de sedinta constatand ca nu mai 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.

Cu unanimitate de voturi pentru- I 1, proiectul de hotarare este adoptat si
devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr.5/2023 privind aprobarea modificarii
Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei
Saulia.

Presedintele de sedinta dl. Runcan Vasile constata ca ordinea de zi a
sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia din 12.S.2023 a fost epuizata, le multumeste
consilierilor locali pentru participare si declara sedinta inchisa.
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