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PROCESUL VERBAL

In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de
convocare nr.40l 07 -03.2023, in data de 14.03.2023 laorele 14,00, la sediul Caminului Cultural
din Saulia sunt prezenti la sedinta ordinara a Consiliului Local Saulia toti cei l l consilieri
locali in functie.

La sedinta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl. vancea
Dorel-Grigore si secretarul general al comunei- dl. Milascon valer-Ioan.

In deschiderea sedintei secretarul consiliului Local le prezinta
consilierilor locali procesul-verbal al sedintei anterioare ordinare a Consiliului Local Saulia din
data de 02.02.2023 la acest proces-verbal niciunul dintre consilierii locali nedorind a aduce
modificari.

Presedintele de sedinta Runcan ovidiu-cristian, prezinta ordinea de
zi a sedintei ce cuprinde 4 puncte, toate initiate de catre dl. primar al comuneisi anume :

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce
se vor efectua in anul 2023 in comuna Saulia de catre beneficiarii de ajutor social

2. Proiect de hotarare privind infiin(area Serviciului de gestionare a cainilor fara stapin al
comunei Saulia, judeful Mures

3. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali care sa faca parte din
Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al
unitatii administrativ-teritoriale comuna Saulia, judetul Mures, pentru anul2022

4. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului de finanfare cu tigul
"Modernizarea infrastructurii educationale ii a dotarilor aferente pentru unitatile de
invatamant preuniversitare din comuna Saulia si a cheltuielilor aferente proiectului),

cu unanimitate de voturi pentru- l l ordinea de zi este aprobata cu cele
4 puncte prezentate.

La pct.l i se acorda cuvantul secretarului general al comunei care
prezirrtaproiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei si raiortut .o*purtir.ntului de
specialitate la acest proiect de hotarare.

Se inscrie la cuvant consilierul local Pop Livju care arata caactivitatile
propuse a fi aprobate pentru beneficiarii de ajutoare sociale din localitatea Saulia pentru anul2023
sunt bine stabilite, dar solicita viceprimarului comunei o mai mare implicare in urtiuitatpu d.
urmarire a modului in care se presteaza efectiv aceste activitati in anui 2023,ca ele sa fie efectuate
in.totalitate si integral de catre beneficiarii de ajutoare sociale.

JUD.MURE,



Dupa se inscrie la cuvant consilierul Oltean Ioan-Aurelian care arata ca
in comuna nu au fost efectuate in anul 2022 aceste activitati in totalitate si solicita si el o mai
mare implicare din partea viceprimarului comunei.

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- 1 1, proiectul de hotarare si propunerea
d-lui Pop Liviu este adoptata si devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr,lL/2023
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor efectua in anul
2023 in comuna Saulia de catre beneficiarii de ajutor social.

Lapct,2 i se acorda cuvantul primarului comunei care le prezintacare le
prezinta consilierilor locali proiectul de hotarare initiat si referatul de aprobare la proiectul 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 facapropuneri noi referitor la
proiectul de hotarare, se supune lavot proiectul de hotarare.

cu unanimitate de voturi pentru- 11, proiectul de hotarare este adoptat si
devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr.LLl 2023 privind infiinfarea Serviciului
de gestionare a cainilor fara stapin al comunei saulia, judeful 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 raportul la proiectul
de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali care sa faca parte din Comisia de evaluare a
performantelor profesionale individuale ale secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale
comuna Saulia, judetul Mures, pentru anul2022.

Se inscrie la cuvant dl. consilier local Pop Liviu care i-l propune membru in
comisie pe dl. consilier Florea Liviu-Mihai, iar apoi se inscrie la cuvant dl. consilier Duma Ioan
care o propune membru pe d-na consilier local Moga Adela-Marinela.

Dupa aceasta presedintele de sedinta Runcan Ovidiu-Cristian 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- 11, proiectul de hotarare este adoptat si
devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr.l2/2023 privind desemnarea a doi
consilieri locali care sa faca parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale
individuale ale secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale comuna Saulia,
judetul Mures, pentru anul2022, in cazul nostru in persoana d-lui Florea Liviu-Mihai si a d-nei
Moga Adela-Marinela.

La pct.4 i se acorda cuvantul primarului comunei care le prezinta
consilierilor locali proiectul de hotarare initiat si raportul la proiectul de hotarare privind



aprobarea depunerii proiectului de finantare cu titlul "Modernizarea infrastructurii educationale si
a dotarilor aferente pentru unitatile de invatamant preuniversitare din comuna Saulia si a
cheltuielilor aferente proiectului".

Dupa dceasta 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- 11, proiectul de hotarare este adoptat si
devine astfel Hotararea Consiliului Local Saulia nr.13/ 2023 privind aprobarea depunerii
proiectului de finan(are cu titlul "Modernizarea infrastructurii educationale si a dotarilor
aferente pentru unitatile de invatamant preuniversitare din comuna Saulia si a cheltuielilor
aferente proiectului".

Presedintele de sedinta dl. Runcan Ovidiu-Cristian constata ca ordinea de zi
a sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia din 14.03.2023 a fost epuizata, le multumeste
consilierilor locali pentru participare si declara sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta,
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