
ROMÂNIA
COMUNA SĂSCIORI 
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL LOCAL            
                       

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi,27 august 2021, în urma ședinței – extraordinare cu convocare de îndată-  a 
Consiliului local Săsciori, care are loc la distanță, desfășurându-se prin mijloace electornice.

D-na  Maria-Monica Ilea, p. secretarul general al comunei, anunță că toți consilierii au fost 
invitați - la această ședință, şi din totalul de 14 consilieri, sunt prezenți la ședință 15 consilieri.

Țănând cont de faptul că lucrările ședinței vor avea loc la distanță, desfășurându-se prin mijloace 
electornice, având următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI
al ședinței– extraordinare cu convocare de îndată-  în ziua de  27 august 2021, ora 16,30;   

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare;

2.Aprobarea ordinii de zi a ședinței – ordinare- în ziua de 27 august 2021, ora 16,30;

3.  Proiect de hotărâre   privind alegerea d-nei/d-lui consilier MIRCA NICOLAE ca  preşedinte
de şedinţã pentru luna AUGUST 2021
Iniţiator : Nicoară Gheorghe-viceprimar
          Raport compartiment specialitate: secretar general
          Aviz comisii specialitate :

-Comisia nr.1 -pentru agricultură, economico-financiară, amenajarea teritoriului și 
urbanism;

-Comisia  nr..2 -pentru  activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate  şi  familie,
muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ;

-Comisia nr.3 - juridică și de disciplină, protecția mediului și turism;

4.  Proiect de hotărâre     privind    aprobarea documentului de sinteza integrat al studiilor de 
fezabilitate ale comunelor Săsciori, Șugag și Blandiana, în cadrul   programului de investiții 
"  Dezvoltarea re  țelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de 
flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și integrare a activităților de transport, distribuție
și consum final  ”
Iniţiator: Nicoară Gheorghe -viceprimar
            Raport compartiment specialitate:  Consilier primar
            Aviz comisii specialitate :

 Comisia nr.1 -pentru agricultură, economico-financiară, amenajarea teritoriului și urbanism;
-Comisia nr.3 - juridică și de disciplină, protecția mediului și turism;

5.  Proiect de hotărâre privind    rezilierea contractului de închiriere nr. 2585/08.05.2008, cu privire la
imobilul înscris în CF 2984 al comunei Săsciori, cu nr. cad/top148/1/2, în suprafață de 101 mp - proprietatea
comunei Săsciori, jud. Alba
Iniţiator: Nicoară Gheorghe -viceprimar
            Raport compartiment specialitate:  Consilier primar
          Aviz comisii specialitate :

 Comisia nr.1 -pentru agricultură, economico-financiară, amenajarea teritoriului și urbanism;
-Comisia nr.3 - juridică și de disciplină, protecția mediului și turism;
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REZULTAT VOT TRANSMIS ELECTRONIC prin aplicația WhatsApp , PENTRU SEDINȚA
- extraordinară cu convocare de îndată-  dinn ziua de  27 august 2021, ora 16,30,

DESFAȘURATĂ LA DISTANȚĂ

Nr.crt. Denumire Vot pentru/împotrivă/abținere
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare; 14/0/0

2. Aprobarea ordinii de zi a ședinței – ordinare- în ziua de
27 august 2021, ora 8,30;

14/0/0

3. Proiect de hotărâre   privind alegerea d-nei/d-lui consilier
MIRCA NICOLAE ca  preşedinte de şedinţã pentru luna
AUGUST 2021

14/0/0

4. Proiect de hotărâre     privind    aprobarea documentului de
sinteza integrat al studiilor de fezabilitate ale comunelor
Săsciori, Șugag și Blandiana, în cadrul    programului de
investiții "  Dezvoltarea re  țelelor inteligente de distribuție a
gazelor  naturale  în  vederea  creșterii  nivelului  de
flexibilitate,  siguranță,  eficiență  în  operare,  precum  și
integrare a activităților de transport, distribuție și consum
final  ”

14/0/0

5. Proiect  de  hotărâre privind     rezilierea  contractului  de
închiriere  nr.  2585/08.05.2008,  cu  privire  la  imobilul
înscris  în  CF  2984  al  comunei  Săsciori,  cu  nr.
cad/top148/1/2,  în  suprafață  de  101  mp  -  proprietatea
comunei Săsciori, jud. Alba

14/0/0

 Ședinta s-a încheiat la ora 17,00

            Președinte de ședință,                                                        Întocmit
           Consilier,                                                          p.  Secretarul general al comunei ,                 

MIRCA NICOLAE                               Maria-Monica Ilea      
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