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PROCESUL VERBAL
al sedintei extraordinare a Consiliului Local Saulia din data de 23 noiembrie 2018

In urma emiterii de catre primarul comunei Saulia a dispozitiei de
convocare m.I36119.11.20i8 in data de 23.11.2018, la orele 13,00, la sediul Clubului
Tineretului Saulia sunt prezenti la sedinta extraordinara a Consiliului Local Saulia 9 consilieri
locali in functie, consilierii locali absenti de la sedinta fiind d-l Madarasan Gheorghe-Ovidiu si
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 26.10.2018, la acest proces-verbal niciunul dintre consilierii locali nedorind a aduce
modificari.

In continuare presedintele de sedinta ales, d-l Socaciu Dumitru le
prezintaconsilierilorordinea de zi a sedintei eextraordinare din 23.11.2018, ordine de zi ce
cuprinde 2 puncte initiate de catre primarul comunei, a caror solutionare de urgenta se

impunea datorita circumstantelor exceptionale, respectiv termenul acordat pentru solutionarea de
clarificari la proiect POR dat de catre Agentia pentni Dezvoltare Regionala Centru Alba-Iulia
( ADR Centru) :

1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul
" Gradinita cu 4 grupe din localitatea Saulia, comuna Sarilia, judetul Mures " in vederea
finantarii acestuia prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10
Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in
educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si
invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare,
Apel de proiecte nr. POR/L0120171l0|l0.lal7 regiuni, POR/I012017Il0/10.lalITI si
POR/I 0/20 17 / l0 I l0.latBl

2. Proiect de hotarare privind aprobarea
vederea realizarii obiectivului de investitie
comuna Saulia, judetul Mures "

Ordinea de zi cu cele 2

unanimitatea de votuli a consilierilor prezenti

indicatorilor tehnico-economici la faza SF in
" Gradinita cu 4 grupe din localitatea Saulia,

puncte este supusa votului si este aprobata cu
in forma prezentata.



In continuare se trece la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi a
sedintei, la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuieliior legate de proiectul
" Gradinita cu 4 grupe din localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures " in vederea finantarii
acestuia prin Programul Operational Regional2014-1020, Axa prioritara l0 Imbunatatirea
infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv
in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin
dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Apel de proiecte nr. pOnrtO l20t7l1Ol10.1a/7
regiuni, POR/10/20 17 I l0l 10.1alITI si POR/l 0/2017 I t\l t0JaEL

I se da cuvantul primarului comunei care le prezinta consilierilor solicitarea
de clarificari la proiectul pe Programul Operational Regional cod SMIS 1247l},trimisa catre
Primaria Saulia la 19. 1 1 .2018 de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru Alba-Iulia
( ADR Centru) cu termen de solutionare a clarificarilor 26.11,2018, proiectul de hotarare si
expunerea de motive la proiect.

Presedintele de sedinta prezinta raportul comisiei de specialitate la proiectul
de hotarare.

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 (9) proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezentata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.3212018 privind
aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul " Gradinita cu 4 grupe din
localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures " in vederea finantarii acestuia prin
Programul Operational Regional 2014---2020, Axa prioritara l0Imbunatatirea
infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formareo
inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot
parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Apel de proiecte
nr. POR/I0/2017ll0ll0.lal7 regiuni, POR/I0/2017/10110.lalITI si POR/I0l20l7ll0ll0.lalBl

In continuare se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi a
sedintei, si anume la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
faza SF in vederea realiza'ii obiectivului de investitie o' Gradinita cu 4 grupe din localitatea
Saulia, comuna Saulia, judetul Mures ".

I se da cuvantulprimarului comunei care le prezinta proiectr-rlde hotarare
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 (9) pentru proiectul de hotarare este aprobat si
adoptat in forma prezerrtata, devenind astfel Hotararea Consiliului Local nr.33/2018 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF in vederea realizarii obiectivului de
investitie " Gradinita cu 4 grupe din localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures "

In final presedintele de sedinta constata ca ordinea de zi a sedintei
extraordinare din 23.11.2018 a fost ep:uizata, le multumeste consilierilor locali pentru
participare si declara sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta,


