ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 06 august 2020, în urma ședinței – ordinare – a Consiliului local Săsciori, care
are loc la distanta, desfasurandu-se prin mijloace electornice,.
D-na Ilea Maria Monica, p. secretarul comunei, anunță că toți consilierii au fost invitați - la
această ședință, şi din totalul de 15 consilieri, sunt prezenți la ședință 15 consilieri.
Dl. consilier Popiuc Mircea cere alegerea președintelui de ședință şi il propune în acest sens pe
dl. Pintilie Nicolae Florian - adoptându-se Hotărârea nr.69 /2020.
Lucrările ședinței care are loc la distanta, desfasurandu-se prin mijloace electornice avand
următorul:
PROIECT AL ORDINII DE ZI
al sedintei ordinare a Consiliului local Săsciori
din data de 06 august 2020
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
Iniţiator: Nicolae-Florin Morar - primar
Raport compartiment specialitate: Compartiment contabilitate.
Aviz comisii specialitate - Comisia nr.1 -pentru agricultura, economico-financiara, amenajarea
teritoriului si urbanism;
2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea corespunzatoare a Anexei la HCL
nr.52/2009 privind insusirea de catre Consiliul Local Sasciori a bunurilor imobile care apartin
domeniului privat al Comunei Sasciori conform HCL nr.79/2009 privind aprobarea documentatiei
de dezmembrare a imobilului teren cu numar cadastral 295 in suprafata de 757.740 mp in 25 loturi
Iniţiator: Nicolae-Florin Morar - primar
Raport compartiment specialitate: Compartiment cadastru.
Aviz comisii specialitate - Comisia nr.1 -pentru agricultura, economico-financiara, amenajarea
teritoriului si urbanism;
-Comisia nr.3 - juridica si de disciplina, protectia mediului si turism;
3.Prezentarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfașurată în semestrul I al
anului 2020
Întocmit:Țârlea Ana,inspector principal compartiment asistență socială.
Se solicita suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarari dupa cum urmeaza:
1).Poiect de hotarare privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna
Sasciori, judetul Alba
2).Proiect de hotarare PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE ȘI A
CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI
„Modernizare si extindere Scoala generala cu clasele I – VIII. Localitatea Sasciori, Comuna Sasciori,
judetul Alba”
Axa prioritară 10, Prioritatea de Investitii 10.1, Obiectiv Specific 10.1, Apel de proiecte
nr.POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI
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REZULTAT VOT TRANSMIS ELECTRONIC PENTRU SEDINTA ORDINARA ,
DIN 06 august 2020,ORA 8,30 DESFASURATA LA DISTANTA
Nr.cr
t.
1.
2.

Denumire

Vot pentru/impotriva/abtinere

Ordinea de zi a sedintei din 06.08.2020
Procesul verbal al sedinte ordinare convocata de indata
din 10.07.2020

15/0/0
15/0/0

3.

15/0/0
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului
local pe anul 2020

4.

15/0/0
Proiect de hotarare privind modificarea si
completarea corespunzatoare a Anexei la HCL
nr.52/2009 privind insusirea de catre Consiliul Local
Sasciori a bunurilor imobile care apartin domeniului
privat al Comunei Sasciori conform HCL nr.79/2009
privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a
imobilului teren cu numar cadastral 295 in suprafata
de 757.740 mp in 25 loturi
Proiectele suplimentate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

Nr.crt
.

Vot
pentru/ impotriva/abtinere

Denumire

1

Poiect de hotarare privind acordarea de sprijin
financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori,
judetul Alba

13/1/1

2

PROIECT DE HOTĂRÂRE
PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE
ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE
PROIECTULUI
„Modernizare Scoala generala cu clasele I – VIII.
Localitatea Sasciori, Comuna Sasciori, judetul Alba”
Axa prioritară 10, Prioritatea de Investitii 10.1,
Obiectiv Specific 10.1, Apel de proiecte
nr.POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI

15/0/0

Sedinta sa incheiat la ora 12,33
Președinte de ședință,
Consilier ,
Pintilie Nicolae-Florian

Intocmit,
p.Secretarul general al Comunei,
Ilea Maria Monica
2

