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convocare nr.r8/ 26.01.2023, il:ff "t";;:;::r#!-,:Hill;sti:','.:?Jl'L:*,,',ffif81,1i,,,
din Saulia sunt prezenti la sedinta ordinara a Consiliului Local Saulia t 9 consilieri locali in
functie, consilierii absenti de la sedinta fiind Florea Liviu-Mihai si tUola aJeia-frrfa.ir"ta.

La sedinta sunt deasemeneaprezenti primarul comunei- dl. vancea
Dorel-Grigore, secretarul general al comunei- dl. Milascon Vater-toan si consilierul superior
Iclanzan S orin-Vas i le.

In deschiderea sedintei secretarul consiliului Local le prezinta
consilierilor locali procesul-verbal al sedintei anterioare extraordinare a Consiliului Local Sauliadin data de 25.01-2023 laacest proces-verbal niciunul dintre consilierii locali nedorind a
aduce modificari.

Presedintele de sedinta Runcan vasile, prezintaordinea de zi a
sedintei ce cuprinde 3 puncte, toate initiate de catre dl. primar al comunei si anume :

1' Proiect de hotarare privind privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele
consiliului Local saulia din perioada februarie-l-aprilie 2023
2' Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al comunei Saulia pe anul20233' Proiect de hotarare privind aprobarea Planului dl analiza si acoperire a riscurilor in
domeniul situatiilor de urgenta la nivelul comunei saulia pe anut 2b23

cu unanimitate de voturi pentru- 9 ordinea de zi este aprobatacu cele 3
puncte prezentate,

La pct.l i se acorda cuvantul presedinetului de sedinta, dl. Runcan
Vasile care le solicita consilierilor locali sa faca propunlri pentru presedinte de sedinta in perioada
februarie-ap rilie 2023,

consilier Runcan ovidiu_3;jii:f" 
la cwant consilierul local Pop Liviu care i-l propune pe dl.

cons,ierirocari6aieo"*.?H',:'ff ::1,:1'f :lfJ:li,xi;'j]*l'ff tg?:;iffi 
ffifi,jl,

referitor laproiectul de hotarare, se supune la vot proiectul de hotarare.

d-rui pop Liviu este *"r?JT''"TliT: i:,Hl'iil,'#H.i'dfi::iJJ,',1';Hf'ffi,11:':ifr";;L
privind privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului f,o.al6artia 

-

din perioada februarie---aprilie 2023, in persoanJconsilierului local Runcan Ovidiu-Cristian.



Dupa votarea primului punct de pe ordinea de zi a sedintei isi face aparitia
la sedinta si d-na co nsilier local Moga Adela-Marinela, din acest moment la sedinta fiind prezenti
l0 consilieri locali.

Noul presedinte de sedinta ales, dl. Runcan Ovidiu-Cristian este invitat si
preia conducerea sedintei.

Lapct.2 i se acorda din cuvantul consilierului superior lclanzan sorin-
Vasile care le prezinta consilierilor locali proiectul de hotarare initiatde catre dl. primar si
referatul de aprobare al primarului comunei la acest proiect, precum si raportul compartimentului
contabilitate, resurse umane, referitor la bugetul general al Comunei Saulia pe anul 2023.

Deasemeneadl.Iclanzan Sorin-Vasile le prezintaconsilierilor locali pe rand
in detaliu prevederile fiecarui capitol bugetar, atatla sectiunea de function arle cat si la sectiunea
de dezvoltare a bugetuhti, atat la venituri, cat si la cheltuieli.

Dupa aceasta presedintele de sedinta Runcan Ovidiu-Cristian constatand ca
nu mai exista consilieri locali care doresc sa se inscrie in continu are la cuvant sau sa faca
propuneri noi referitor la proiectul de hotarare, se supune la vot proiectul de hotarare.

cu unanimitate de voturi pentru- 10, proiectul de hotarare este adoptat si
devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr.8t2023 privind aprobarea bugetului
general al Comunei Saulia pe anul2023.

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
al primarului comunei, preoum si raportul sefului S.V.S.U Saulia la acest proiect de hotarare.

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 proiecful de hotarare.

cu unanimitate de voturi pentru- 10, proiectul de hotarare este adoptat si
devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr.9t2023 privind aprobarea Planului de
analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul comunei Saulia
pe anul 2023.

Presedintele de sedinta dl. Runcan Vasile constata ca ordinea de zi a
sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia din 02.02.2023 a fost epuizata, le multumeste
consilierilor locali pentru participare si declara sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta,
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