
ROMANIA
JUDETUL MURES COMUNA SAULIA

CONSILIUL LOCAL

Ⅱ OTARAREAnr.7
din 2 februarie 2023

priVind alegerea preSedintelui de Sedinta pentru sedintele Consiliului Local Saulia din

perioada februarie………aprilie 2023

Consiliul Local al comunei Saulia, judetul Mures, intrunit in sedinta
ordinara de lucru in data de2februarie2023 ;

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului nr.189/ 26.01.2023
la proiectul de hotarare initiat, raportul secretarului general nr.24Il 01.02.2023 si raportul comisiei
de specialitate a Consiliului Local Saulia, prevederile H.C.L. Saulia nr.27124.11.2020 de
aprobare a Regulamentului de organizare si functionarc a Consiliului Local Saulia .

In temJiul prevederilo r art.123 alin.1, art.l39alin.1 si inJge ilirJ
lit."a" din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile ulterioare :

hotaraste

Art.l Se alege dl. consilier local Runcan Ovidiu-Cristian in functia de presedinte de sedinta
pentru sedintele Consiliului Local Saulia din perioada februarie---aprilie 2023.

Art.2 Prevederile prezentei hotarari vor fi comunicate d-lui Runcan Ovidiu-Cristian, secretarului
general al comunei Saulia, Institutiei Prefectului Judetului Mures si aduse la cunostinta
locuitorilor comunei prin afisaj la sediul Primariei Saulia, respectiv publicare pe pagina de
internet www.saulia. ro.

Presedinte de sedinta, general,
Runcan Ovidiu-C Milascon

]・t
Hotarare adoptata cu unanimitate de voturi pentru- 9



ROMANIA
JUDETUL]〔URES COM[UNA SAULIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.8
din 2 februarie 2023

privind aprObarea lbugetului general pe anu1 2023 al Conlunei Saulia

Consiliul Local al comunei Saulia, judetul Mures, intrunit in
sedinta ordinara de lucru in data de 2 februarie2}23 ;

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei

Saulia nr.l9}l 26.01.2023 la proiectul de hotarare initiat, raportul compartimentului
contabilitate, resurse umane al Primariei Saulia nr.242l 01.02.2023 si raportul
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Saulia, prevederile Legii nr.36812022
privind bugetul de stat pe anul 2023, adresa Ministerului Finantelor nr.4620371

05.01.2023 si Deciziasefului AJFP Mures nr.19799/ 27.l2.2022,Decizia sefului AJFP

Mures nr.19891/ 28.12.2022, Hotararea Consiliului Judetean Mures nr.2l 03.01.2023

privind repartizareape anul 2023 a sumelor reprezentand fond la dispozitia Consiliului
Judetean, a s umelor defalcate din taxa pe valoarea adatgata destinate finantarii
cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale si a sumelor pentru derularea

Programului pentru scoli al Romaniei in perioada ianuarie--iunie a aanului scolar 2022-

2023,precum si estimarea sumelor ce vor firepartizate pentru anii2024,2025 si 2026,

prevederile art.33 alin.3 lit. "b" din Legea nr.27312006 privindfinantelepublice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art.l din Legea nt.5212003

privind transparenta decizionala in administratia publica locala ;

In temeiul prevederilor art.l29 alin.1, alin.Z lit."b", alin.4lit."a",
art.139 si art.196 alin.l lit."a" din O.U.G.nr.57l20l9 privind Codul administrativ :

hotaraste

Art. 1 Se aproba bugetul Comunei Saulia pe anul 2023, in suma totala de 5 818 000 lei,

avand la Sectiunea de functionare alocata suma totala de 5 503 000 lei, iar la

Sectiunea de dezvoltare alocata suma de 315 000 lei, cu un deficit bugetar de 0 lei,

precum si lista de investitii pe anul 2023 aunitatii administrativ-teritoriale Comuna

Saulia.

Art.2 Sinteza veniturilor si a cheltuielilor bugetare pentru anul2023, pe surse de.

finantare, cu detaliereape capitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz este

prevaztta in anexa laptezentahotarare. i.,i



Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineazaprimarul comunei
Saulia si functionarii din compartimentele contabilitate si impozite si taxe ale Primariei
Saulia.

Art.4 Prezenta hotarare se va transmite primarului comunei, compartimentului
contabilitate al Primariei Saulia, Institutiei Prefectului Judetului I\riur.r, A.J.F.P. Mures-
Activitatea Trezorerie si Contabilitate Publica,Trezoreriei Orasului Ludus si adusa la
cunostinta locuitorilor comunei prin afisaj la sediul Primariei Saulia si publicare pe
pagina de internet www.saulia.ro.

Presedinte de Contrasemneaza, general,
Runcan Milascon

Hotarare adoptata cu unanimitate de voturi pentru- l0
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ROMANIA
JUDETUL MURES COMUNA SAULIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREAnT.g
din 2 februarie2023

aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta Ia
nivelul comunei Saulia pe anul2023

consiliul Local al comunei sauria, judetul Mures, intrunit in sedinta
ordinara de lucru in data de 2 februarie 2023 ;

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei nr.lo3/
13.01.2023Ia proiectul de hotarare initiat, raportul sefului S.V.S.U. Saulianr.243l 01.02.2023 si
raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Saulia, prevederile art.25 din Legea nr.4gll
2004 ptivind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare, cele ale art.6 alin.2 din
Ordinul MAI nr.13212007 pentru aprobarea Metodoiogiei de elaborare aplanului de analiza si
acoperire a riscurilor si a structurii-cadru a Planului di analizasi acoperire a riscurilor, ale OUG
nr.2l12004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta si prevederile
art.7 dinLegeanr.52l2003 privind transparenta decizionala in administratiipublical ocala;.

In temeiul prevederilor art.l29 alin.l, alin.2 lit."d", alin.7lit,,,o.,art.l39
siart.196alin.l lit."a"dinO.U.G.nr.57/20lgprivindCoduladministrativ,cumodificarile
ulterioare :

hotaraste

Art.l Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta la
nivelul comunei saulia pe anul 2023, conform anexei laprezentahotarare.

Art.2 Dupa aprobare, Planul de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta
al comunei Saulia, se va pune la dispozitia sefului S.V.S.U Saulia si a celorlalte institutii dela
nivel local care au atributii in prevenirea si gestionarea riscurilor generatoare de situatii de
urgenta.

Art.3 Prevederile prezentei hotarari vor
Judetului Mures, S.V.S.U. Saulia, I.S.U.
locuitorilor comunei prin afisaj la sediul
internet www.saulia.ro.

fi comunicate primarului comunei, Institutiei prefectului
o'Horea" 

al judetului Mures si aduse la cunostinta
Primariei Saulia, respectiv publicare pe pagina de

Presedinte de sedinta,
Runcan Ovidiu-Cristian

general,
.Ioan

Hotarare adoptata cu unanimitate de voturi pentru- l0


