ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi de 31 august 2020 cu ocazia desfasurarii ședinței –extraordinare cu
convocare de indata – a Consiliului local Săsciori, care are loc în Căminul Cultural al comunei
Săsciori, str.Principala, nr.4, comuna Sasciori, judetul Alba.
La această ședință de Consiliu participă Dl. Primar, Dl. Muntean Ioan Marius-consilierul
primarului, Dl. Lazar Ioan-consilier cadastru si D-na Ilea Maria Monica- p. secretarul general al
comunei.
Dl. consilier Suciu Gheorghe Andrei cere alegerea președintelui de ședință şi il propune în
acest sens pe dl. Pintilie Nicolae Florian - adoptându-se Hotărârea nr.74/2020.
Dl. președinte Pintilie Nicolae Florian constată că șsedința a fost legal convocată prin
Dispoziția primarului nr.235/31.08.2020 și solicită d-nei Ilea Maria Monica să facă apelul nominal
pentru cvorumul de șsedință, conf. Art. 243, alin.1. Lit.j din O.U.G nr.57/2019 privind Codul
adminstrativ.
D-na Ilea Maria Monica, p.secretarul general al comunei, arată că din totalul de 15 consilieri
în funcție , sunt prezenți la ședință un număr de 14 consilieri locali.
Președintele de ședință ia loc la pupitru şi preia conducerea lucrărilor ședinței.
Anunță că ședința de astăzi este publică;
Președintele de ședință supune spre aprobare următorul:
PROIECT AL ORDINII DE ZI
al sedintei – extraordinară cu convocare de îndată-a Consiliului local Săsciori
în ziua de 31 august 2020, ora 19,00
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea corespunzatoare a
inventarului cuprinzand bunurile imobile care apartin domeniului privat al Comunei Sasciori
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;
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea apartenentei , parcelarea unor
imobile inscrise in Cartea Funciara nr. 3 Rachita, Cartea Funciara nr. 10 Loman , Cartea
Funciara nr. 87 Loman, actualizare inventar domeniul public si prima inscriere in cartea
funciara a unor imobile , reprezentand strazile „Spre Hotar, Lucanilor,Catre Valcele,Calea Spre
Hotar, De Sus,Pianului, Scorus,Cimitirului,Catre Mlaca” , Drumul vicinal „Carare” din
localitatea Rachita si prima inscriere in cartea funciara a Drumului Comunal DC 51
Iniţiator: Nicolae-Florin Morar - primar
Raport compartiment specialitate: Compartiment cadastru.
Aviz comisii specialitate -Comisia nr.3 - juridica si de disciplina, protectia mediului si
turism;
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE
ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI„Modernizare Scoala generala cu
clasele I – VIII. Localitatea Loman, 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
Raport compartiment specialitate: Compartiment urbanism.
Aviz comisii specialitate - Comisia nr.1 -pentru agricultura, economico-financiara,
amenajarea teritoriului si urbanism;- Comisia nr.2- pentru activitati culturale, culte, invatamant,
sanatate si familie, munca, protectie sociala, protectie copii, tineret si sport;
-Comisia nr.3 - juridica si de disciplina, protectia mediului si
turism;
4.PROIECT DE HOTARARE privind acordarea din bugetul local a unei sume de 45.000
lei sub forma de finantari nerambursabile pentru activitati non-profit de interes local pe anul
2020
Raport compartiment specialitate: Viceprimar
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;
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult
din comuna Sasciori, judetul Alba
Raport compartiment specialitate: Consilier primar.
Aviz comisii specialitate - Comisia nr.1 -pentru agricultura, economico-financiara,
amenajarea teritoriului si urbanism;
Comisia nr.2 -pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi
familie, muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică
deschisă a imobilului „pasune” înscris în C.F. nr. 78129-Cugir, cu nr. cad/top. 78129, în
suprafaţă de 50 mp. , proprietatea privata a comunei Sasciori, jud. Alba
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;
Președintele de ședință supune spre aprobare Proiectul Ordinei de zi - care se aprobă cu 14
voturi pentru.
Se trece la prezentarea punctului I de pe ordinea de zi:
Aprobarea Procesului verbal , încheiat cu ocazia ședinței „ordinare” a Consiliului local
Săsciori din data de 06 august 2020
D-na Ilea Maria Monica, p. secretarul comunei, supune spre aprobare Consiliului local,
Procesul verbal al ședinței anterioare pe care la pus la dispoziția consilierilor.
Nefiind discuții pe marginea acestuia se supune la vot si se aprobă cu 14 voturi pentru – in
unanimitate din numărul consilierilor prezenți .
Se trece la punctul II de pe ordinea de zi:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea corespunzatoare a
inventarului cuprinzand bunurile imobile care apartin domeniului privat al Comunei Sasciori
-D-na consilier Irimie Ancuța Valentina, președintele Comisia nr.1 -pentru agricultura,
economico-financiara, amenajarea teritoriului si urbanism prezintă avizul favorabil la Proiectul
de Hotărâre privind modificarea si completarea corespunzatoare a inventarului cuprinzand
bunurile imobile care apartin domeniului privat al Comunei Sasciori ;

- dl. consilier Drăghici Dumitru, președintele Comisiei nr. 3 – juridica, de disciplina,
protecția mediului si turism prezintă avizul favorabil la Proiectul de Hotărâre privind modificarea
si completarea corespunzatoare a inventarului cuprinzand bunurile imobile care apartin
domeniului privat al Comunei Sasciori ;
Dl. Lazăr Ioan-consilier cadastru le explică consilierilor în ce constă modificarea si
completarea corespunzatoare a inventarului cuprinzând bunurile imobile care aparțin domeniului
privat al Comunei Săsciori, conform parcelărilor succesive și a înscrierilor în sistemul electronic de
cadastru și de carte funciară, aferente suprafeței de pășune înscrisă în T.P 14178/1058, până la
momentul actual.
Nefiind discuții pe marginea acestui proiect, materialele fiind studiate de către consilieri
până la data ședinței, Președintele de ședință dl. consilier Pintilie Nicolae-Florian intreabă daca
sunt amendamente la Proiectul de Hotărâre privind modificarea si completarea corespunzatoare a
inventarului cuprinzand bunurile imobile care apartin domeniului privat al Comunei Sasciori si
supune spre aprobare, proiectul de Hotărâre , care se aprobă cu 14 voturi pentru – in unanimitate din
numărul consilierilor prezenți - devenind astfel Hotărârea nr.75/2020.
Se trece la punctul III de pe ordinea de zi:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea apartenentei , parcelarea unor imobile
inscrise in Cartea Funciara nr. 3 Rachita, Cartea Funciara nr. 10 Loman , Cartea Funciara nr.
87 Loman, actualizare inventar domeniul public si prima inscriere in cartea funciara a unor
imobile , reprezentand strazile „Spre Hotar, Lucanilor,Catre Valcele,Calea Spre Hotar, De
Sus,Pianului, Scorus,Cimitirului,Catre Mlaca” , Drumul vicinal „Carare” din localitatea
Rachita si prima inscriere in cartea funciara a Drumului Comunal DC 51
- dl. consilier Drăghici Dumitru, președintele Comisiei nr. 3 – juridica, de disciplina, protecția
mediului si turism prezintă avizul favorabil la Proiectul de Hotărâre privind constatarea
apartenentei , parcelarea unor imobile inscrise in Cartea Funciara nr. 3 Rachita, Cartea
Funciara nr. 10 Loman , Cartea Funciara nr. 87 Loman, actualizare inventar domeniul public
si prima inscriere in cartea funciara a unor imobile , reprezentand strazile „Spre Hotar,
Lucanilor,Catre Valcele,Calea Spre Hotar, De Sus,Pianului, Scorus,Cimitirului,Catre Mlaca” ,
Drumul vicinal „Carare” din localitatea Rachita si prima inscriere in cartea funciara a
Drumului Comunal DC 51 ;
Dl. Lazăr Ioan-consilier cadastru le explică consilierilor că datorită faptului că avem un
proiect de investiții privind Modernizare drumuri : DC51 și străzi sat Răchita, com. Săsciori,
jud.Alba în vederea obținerii finanțării obiectivului de investiție mai sus menționat este
necesar înscrierea în sistemul electronic de cadastru și carte funciară a strazilor „Spre Hotar,
Lucanilor,Catre Valcele,Calea Spre Hotar, De Sus,Pianului, Scorus,Cimitirului,Catre Mlaca” ,
Drumul vicinal „Carare” din localitatea Rachita și a Drumului Comunal DC 51 .
Luând în considerare că de la km 8+0,27 m, până la km 8+151m, tronsonul de drum
comunal se suprapune peste imobilul cu număr cadastral 72157 Săsciori , în suprafață de 995 mp.,
fiind în proprietatea privată a d-nei JINAR-STANCIUVALENTINA, în cotă de 1/1 părți, saprezentat la ședință soțul d-nei, JINAR-STANCIU NICOLAE propunând următoarele:
-pentru soluționarea suprapunerii în planul cadastral, a celor două imobile dl.JINAR-STANCIU
NICOLAE vine cu propunerea de a dona imobilul din CF 72157, în suprafață de 995 mp., în
schimbul inițierii unui proiect de investiții de modernizare asupra imobilului drum, situat în
extravilanul com. Săsciori, loc. Loman, având nr. top.1242 și vecini ( N-DC 51-km.6+287m, SDC51-km.7+787m, E-Releu și la V-Stanciu Gheorghe), cu covor asfaltic și sistem de scurgere a
apelor pluviale din beton.
D-na consilier, Irimie Ancuța Valentina spune că, Consiliul local al Comunei Săsciori se
angajează la prima investiție de infrastructură rutieră din loc. Loman în acest sens, să procedeze la
modernizare imobilului drum menționat mai sus, iar d-na JINAR-STANCIU VALENTINA, să
meargă la notar să facă demersurile necesare în acest sens.

Dl. consilier Oancea Liviu spune că este de acord, dacă drumul va fi public.
Nemaifiind discuții pe marginea acestui proiect, materialele fiind studiate de către consilieri
până la data ședinței, Președintele de ședință dl. consilier Pintilie Nicolae-Florian supune spre
aprobare proiectul de hotărâre privind constatarea apartenentei , parcelarea unor imobile
inscrise in Cartea Funciara nr. 3 Rachita, Cartea Funciara nr. 10 Loman , Cartea Funciara nr.
87 Loman, actualizare inventar domeniul public si prima inscriere in cartea funciara a unor
imobile , reprezentand strazile „Spre Hotar, Lucanilor,Catre Valcele,Calea Spre Hotar, De
Sus,Pianului, Scorus,Cimitirului,Catre Mlaca” , Drumul vicinal „Carare” din localitatea
Rachita si prima inscriere in cartea funciara a Drumului Comunal DC 51, care se aprobă cu 14
voturi pentru – in unanimitate din numărul consilierilor prezenți - devenind astfel Hotărârea
nr.76/2020.
Se trece la punctul IV de pe ordinea de zi:
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE ȘI A
CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI„Modernizare Scoala generala cu clasele I –
VIII. Localitatea Loman, 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
-D-na consilier Irimie Ancuța Valentina, președintele Comisiei nr.1 -pentru agricultura,
economico-financiara, amenajarea teritoriului si urbanism prezintă avizul favorabil la Proiectul
de Hotărâre PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE ȘI A CHELTUIELILOR
AFERENTE PROIECTULUI„Modernizare Scoala generala cu clasele I – VIII. Localitatea Loman,
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 ;
- dl. Consilier Pintilie Nicolae Florian președintele Comisiei nr. 2- pentru activităţi socialculturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi
sport prezintă avizul favorabil la Proiectul de Hotărâre PRIVIND APROBAREA CERERII DE
FINANTARE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI„Modernizare Scoala generala
cu clasele I – VIII. Localitatea Loman, 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
- dl. consilier Drăghici Dumitru, președintele Comisiei nr. 3 – juridica, de disciplina,
protecția mediului si turism prezintă avizul favorabil la Proiectul de Hotărâre PRIVIND
APROBAREA CERERII DE FINANTARE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE
PROIECTULUI„Modernizare Scoala generala cu clasele I – VIII. Localitatea Loman, 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 ;
Nefiind discuții pe marginea acestui proiect, materialele fiind studiate de către consilieri
până la data ședinței, Președintele de ședință dl. consilier Pintilie Nicolae-Florian supune spre
aprobare proiectul de hotărâre PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE ȘI A
CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI„Modernizare Scoala generala cu clasele I – VIII.
Localitatea Loman, 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, care se
aprobă cu 14 voturi pentru – in unanimitate din numărul consilierilor prezenți - devenind astfel
Hotărârea nr.77/2020.
Se trece la punctul V de pe ordinea de zi:
PROIECT DE HOTARARE privind acordarea din bugetul local a unei sume de 45.000 lei
sub forma de finantari nerambursabile pentru activitati non-profit de interes local pe anul 2020
-D-na consilier Irimie Ancuța Valentina, președintele Comisiei nr.1 -pentru agricultura,
economico-financiara, amenajarea teritoriului si urbanism prezintă avizul favorabil la Proiectul
de Hotărâre privind acordarea din bugetul local a unei sume de 45.000 lei sub forma de finantari
nerambursabile pentru activitati non-profit de interes local pe anul 2020 ;

- dl. Consilier Pintilie Nicolae Florian președintele Comisiei nr. 2- pentru activităţi socialculturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi
sport prezintă avizul favorabil la Proiectul de Hotărâre privind acordarea din bugetul local a unei
sume de 45.000 lei sub forma de finantari nerambursabile pentru activitati non-profit de interes
local pe anul 2020
-dl. consilier Drăghici Dumitru, președintele Comisiei nr. 3 – juridica, de disciplina, protecția
mediului si turism prezintă avizul favorabil la Proiectul de Hotărâre privind acordarea din bugetul
local a unei sume de 45.000 lei sub forma de finantari nerambursabile pentru activitati non-profit de
interes local pe anul 2020 ;
Nefiind discuții pe marginea acestui proiect, materialele fiind studiate de către consilieri
până la data ședinței, Președintele de ședință dl. consilier Pintilie Nicolae-Florian supune spre aprobare
proiectul de hotărâre privind acordarea din bugetul local a unei sume de 45.000 lei sub forma
de finantari nerambursabile pentru activitati non-profit de interes local pe anul 2020 , care se aprobă
cu 13 voturi pentru și 1 abținere - devenind astfel Hotărârea nr.78/2020.
Se trece la punctul VI de pe ordinea de zi:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult
din comuna Sasciori, judetul Alba
-D-na consilier Irimie Ancuța Valentina, președintele Comisiei nr.1 -pentru agricultura,
economico-financiara, amenajarea teritoriului si urbanism prezintă avizul favorabil la Proiectul
de Hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul
Alba;
- dl. Consilier Pintilie Nicolae Florian președintele Comisiei nr. 2- pentru activităţi socialculturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi
sport prezintă avizul favorabil la Proiectul de Hotărâre privind acordarea de sprijin financiar
unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba.
Nefiind discuții pe marginea acestui proiect, materialele fiind studiate de către consilieri
până la data ședinței, Președintele de ședință dl. consilier Pintilie Nicolae-Florian supune spre aprobare
proiectul de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna
Sasciori, judetul Alba., care se aprobă cu 13 voturi pentru , dl.Drăghici Dumitru -abținându-se
 devenind astfel Hotărârea nr.79/2020.
Se trece la punctul VII de pe ordinea de zi:
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a
imobilului „pasune” înscris în C.F. nr. 78129-Cugir, cu nr. cad/top. 78129, în suprafaţă de
50 mp. , proprietatea privata a comunei Sasciori, jud. Alba
-D-na consilier Irimie Ancuța Valentina, președintele Comisiei nr.1 -pentru agricultura,
economico-financiara, amenajarea teritoriului si urbanism prezintă avizul favorabil la
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului
„pasune” înscris în C.F. nr. 78129-Cugir, cu nr. cad/top. 78129, în suprafaţă de 50 mp. ,
proprietatea privata a comunei Sasciori, jud. Alba ;
- dl. consilier Drăghici Dumitru, președintele Comisiei nr. 3 – juridica, de disciplina,
protecția mediului si turism prezintă avizul favorabil la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea
concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului „pasune” înscris în C.F. nr. 78129-Cugir,
cu nr. cad/top. 78129, în suprafaţă de 50 mp. , proprietatea privata a comunei Sasciori, jud. Alba ;
Dl.Stănilă Nicolae, spune că este de acord și că este un preț foarte bun, care va aduce venit
la bugetul local, totodată vizând interesul local al com.Săsciori.
Nemaifiind discuții pe marginea acestui proiect, materialele fiind studiate de către consilieri
până la data ședinței, Președintele de ședință dl. consilier Pintilie Nicolae-Florian supune spre aprobare
proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului
„pasune” înscris în C.F. nr. 78129-Cugir, cu nr. cad/top. 78129, în suprafaţă de 50 mp. , proprietatea
privata a comunei Sasciori, jud. Alba , care se aprobă cu 14 voturi pentru – in unanimitate

din numărul consilierilor prezenți - devenind astfel Hotărârea nr.80/2020.
În încheiere, dl.Drăghici Dumitru își cere permisiunea de a prezenta și dânsul o cerere către
Consiliului local al com.Săsciori vizavi de achiziționarea unui sistem de supraveghere video ,
necesar în depistarea neregulilor de pe raza comunei cum ar fi:aruncarea gunoiului menajer în locuri
nepermise, deteriorarea stațiilor de autobuz și altele.
D-na consilier Irimie Ancuța Valentina, spune să se ia în calcul achiziționarea unui sistem de
supraveghere video, dar să se aibă în vedere raportul calitate-preț , având în vedere necesitățile
U.A.T-ului și totodată este convinsă că agenții economici îi vor optimiza oferta raportat la nevoile
comunei.
Nemaifiind discuții, Președintele declară lucrările ședintei închise la ora 20,42.
Președinte de ședință,
Intocmit,
Consilier ,
p.Secretarul general al Comunei,
Pintilie Nicolae-Florian
Ilea Maria Monica

