
ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL  LOCAL                   
                       

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi  16 septembrie 2020, în urma ședinței – extraordinare cu convocare de
indata–  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  Suciu Gheprghe Andrei cere alegerea președintelui de ședință şi il propune în
acest sens pe dl. Pintilie Nicolae Florian  - adoptându-se Hotărârea nr.81 /2020. 
           Lucrările ședinței care are loc la distanta, desfasurandu-se prin mijloace electornice avand 
următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI
al sedintei  – extraordinară cu convocare de îndată-a Consiliului local Săsciori

  în ziua de 16 septembrie 2020, ora 8,30 

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 HOTĂRÂRE   privind  acceptarea ofertei de donatie  a terenului inscris 
in Cartea Funciara nr. 72157 Sasciori, avand numar cadastral 72157 , in suprafata totala de 995
mp, situat in extravilanul Comunei Sasciori, jud. Alba
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.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea listei intermediare pentru licitatie, a 
preturilor de pornire si a pasului de licitare, a masei lemnoase pe picior care se va vinde catre 
agenti economici din productia anului 2020
Iniţiator: Nicolae-Florin Morar - primar
       Raport compartiment specialitate: Consilier debutant.
       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;



REZULTAT VOT TRANSMIS ELECTRONIC PENTRU SEDINTA ORDINARA ,
 DIN 16 septembrie 2020,ORA 8,30 DESFASURATA LA DISTANTA

Nr.cr
t.

Denumire Vot pentru/impotriva/abtinere

1. Ordinea de zi a sedintei din 31.08.2020 15/0/0
2. Procesul verbal al sedinte ordinare convocata de indata 

din 31.08.2020
15/0/0

3. Proiect de hotarare  privind rectificarea bugetului 
local pe anul 2020

14/0/0

4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea 
ofertei de donatie a terenului inscris in Cartea 
Funciara nr. 72157 Sasciori, avand numar cadastral 
72157 , in suprafata totala de 995 mp, situat in 
extravilanul Comunei Sasciori, jud. Alba

14/0/0

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei 
intermediare pentru licitatie, a preturilor de pornire si 
a pasului de licitare, a masei lemnoase pe picior care 
se va vinde catre agenti economici din productia 
anului 2020

12/0/0

Amendamente:
La   PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei intermediare pentru licitatie, a 

preturilor de pornire si a pasului de licitare, a masei lemnoase pe picior care se va vinde catre 
agenti economici din productia anului 2020, dl. Draghici Dumitru  mentioneaza ca:
“In mod normal si la orice institutie care foloseste banul public si indeosebi Primaria care 
exploateaza padurea comunla cu acceptul Consiliului Local, ar fi trebuit sa  ni se prezinte un raport 
sau o dare de seama prin care sa fim informati cum s-au cheltuit banii si cat s-a incasat la primarie 
in urma exploatarii padurilor comunale dupa noua organizare, adica desfiintarea Ocolului Valea 
Sebesului si trecerea la o alta forma de organizare cu alt ocol (Sapcea Cugir)”.

Sedinta sa incheiat la ora 11,53

   Președinte de ședință,                                                Intocmit,
                Consilier ,                                                 p.Secretarul general al Comunei,

Pintilie Nicolae-Florian                            Ilea Maria Monica
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