
PROCESUL VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Saulia din data de 5 iulie 2019

In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de
convocare m.99128.06.20I9 in data de 05.07.2019, laorele 15,00,lasediul Clubului
Tineretului Saulia sunt prezenti la sedinta ordinara a Consiliului Local Saulia 10 consilieri locali
in functie, consilierul local absent de la sedinta fiind d-na Runcan Violeta-Torica.

La sedinta sunt deasemenea prezenti primarul comunei- dl. Vancea
Dorel-Grigore si secretarul 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 13.06.2019, la acest proces-verbal niciunul dintre consilierii locali nedorind a aduce
modificari.

In continuare presedintele de sedinta ales, d-l Duma Ioan le prezinta
consilierilorordinea de zi a sedintei ordinare din 05.07.2019, ordine de zi ce cuprinde 3

puncte initiate de catre primarul comunei si anume :

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a
taxei speciale de salubrizare in judetul Mures

2. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 5 000lei din bugetul comunei Saulia
pentru organizarea si participarea UAT Saulia la Festivalul de pe Campie, localitatea
Tusinu- editia I

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Spatiala pentru
actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Saulia, judetul Mures

Ordinea de zi cu cele 3 puncte este supusa votului si este aprobata cu
unanimitatea de voturi in forma prezentata.

In continuare se trece la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi a
sedintei, la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a
taxei speciale de salubrtzare in judetul Mures.

.. I se da cuvantul primarului comunei care le prezinta consilierilor expunerea
de motive la acest'proiect de hotarare.

Dupa prezentarea expunerii de motive presedintele de sedinta prezinta
consilierilor locali raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Saulia la acest proiect de



hotarare, iar in continuare I se da cuvantul secretarului comunei care le ptezintaconsilierilor locali
adresele Consiliului Judetean Mures- Directia de Dezvoltare Regionala si Implementare proiecte
nr'102571 02.05.2019, 137641 07 .06.2019 si 156441 21.06.2019 referitoare la cerinta si
necesitatea adoptarii la niveluljudetului Mures a Regulmentului de instituire si administrare a
taxei speciale de salubrizare in judetul Mures.

Constatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie la cuvant
sau care sa aduca modificari proiectului de hotarare initiat de catre primarul comunei, se
supune la vot proiectul.

cu unanimitate de voturi pentru (10) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.18/ 2019 privind
aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare injudetul Mures.

In continuare se trece ladezbaterea punctului2 de pe ordinea de zi,
respectiv proiectul de hotarare privind alocarea sumei Oe S OOO lei din bugetul comunei Saulia
pentru otganizarea si participarea UAT Saulia la Festivalul de pe Campie,Iocalitatea Tusinu-
editia L

I se da din nou primarului comunei care le prezintaconsilierilor locali
proiectul de hotarare, precum si raportul compartimentului contabilitate la acest proiect de
hotarare.

acest proiect.
Apoi presedintele de sedinta prezinta raportul comisiei de specialitate la

Constatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie la cuvant
sau care sa aduca modificari proiectului de hotarare initiat de catre primarul comunei, se
supune la vot proiectul.

cu unanimitate de voturi pentru (10) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.l9/2019 privind
alocarea sumei de 5 000 Iei din bugetul comunei Saulia pentru organizarea si participarea
UAT saulia Ia Festivalul de pe campie,localitatea Tusinu- editia r.

In continuare se trece ladezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi,
respectiv proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Spatiala pentru
actualizarca Planului urbanistic General al comunei Sauiia, judetul Mures.

I se da din nou primarului comunei care le prezintaconsilierilor locali
proiectul de hotarare, precum si expunerea de motive la acest proiect de hotarare.

acest proiect.
Apoi presedintele de sedinta prezinta raportul comisiei de specialitate la

Constatand ca nu exista consilieri locali care doresc sa se inscrie la cuvant
sau care sa aduca modificari proiectului de hotarare initiat de catre primarul comunei, se
supune la vot proiectul.



Cu unanimitate de voturi pentru (10) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.20/2019 privind
aprobarea Strategiei de Dezvoltare Spatiala pentru actualizarea Planului Urbanistic
General al comunei Saulia,.iudetul Mures.

In lrnal presedintele de sedinta constata ca ordinea de zi a sedintei ordinare
din 05.07 .2019 a fost epuizata, le multumeste consilierilor locali pentru participare si declara
sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta, tar,


