ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 2 noiembrie 2020, în urma ședinței – extraordinare – a Consiliului local
Săsciori, în Căminul Cultural al comunei Săsciori, str.Principala, nr.4, comuna Sasciori, judetul
Alba.
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 NICOARĂ GHEORGHE propune ca președinte de ședință pentru luna
noiembrie 2020 pe dl./d-na consilier DRĂGHICIU VASILE - adoptându-se Hotărârea
nr90/2020, cu unanimitate de voturi.
Dl./D-na. președinte DRĂGHICIU VASILE constată că ședința a fost legal convocată prin
Dispoziția primarului nr.308/2020 și solicită d-nei Ilea Maria Monica să facă apelul nominal pentru
cvorumul de ședință, 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 15 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 extraordinare a Consiliului local Săsciori
din data de 2 noiembrie 2020
1. Proiect de hotarare privind APROBAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE
PROIECT, ATAT A VALORII TOTALE , CAT SI A COFINANTARII PROPRII AFERENTE
PROIECTULUI„Asigurarea accesului elevilor de la nivelul comunei Săsciori la procesul de
învățare online prin furnizarea tabletelor școlare și a altor echipamente IT pentru activități
didactice”
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
Raport compartiment specialitate: Compartiment urbanism.
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;
- Comisia nr.3 - juridica si de disciplina, protectia mediului si turism;
2. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din art.3 al Hotararii
Consiliului Local nr.77/2020 aferenta proiectului “Modernizare Scoala generala cu clasele I –
VIII Localitatea Loman, Comuna Sasciori, judetul Alba, Axa prioritara 10, Prioritatea de
Investitii 10.1, Obiectiv Specific 10.1, Apel de proiecte nr.POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI;.
Iniţiator: Nicolae-Florin Morar - primar
Raport compartiment specialitate: Compartiment urbanism.
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 ;
 Comisia nr.3 - juridica si de disciplina, protectia mediului si turism;
3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea actualizării comisiilor de evaluare a
ofertelor nominalizate în art.6 al HCLNR.64/2020, respectiv în art.9 al HCL NR.80/2020,
ca urmare a încetării mandatelor de consilieri locali
Iniţiator: Nicolae-Florin Morar - primar
Raport compartiment specialitate: Compartiment juridic.
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;
care se aprobă cu 15 voturi pentru.
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 15 voturi pentru / în
unanimitate din numărul consilierilor prezenți .
Se trece la prezentarea punctului I de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind APROBAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,
ATAT A VALORII TOTALE , CAT SI A COFINANTARII PROPRII AFERENTE
PROIECTULUI„Asigurarea accesului elevilor de la nivelul comunei Săsciori la procesul de
învățare online prin furnizarea tabletelor școlare și a altor echipamente IT pentru activități
didactice”
-D-na consilier Irimie Ancuța Valentina, președintele Comisia nr.1 -pentru agricultura,
economico-financiara, amenajarea teritoriului si urbanism prezintă avizul favorabil la proiectul
de hotarare privind APROBAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, ATAT A
VALORII TOTALE , CAT SI A COFINANTARII PROPRII AFERENTE
PROIECTULUI„Asigurarea accesului elevilor de la nivelul comunei Săsciori la procesul de
învățare online prin furnizarea tabletelor școlare și a altor echipamente IT pentru activități
didactice”
-- dl. Consilier Pintilie Nicolae Florian, președintele Comisiei nr. 2- pentru activităţi
social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă,protecţie socială, protecţie copii,
tineret şi sport prezintă avizul favorabil la proiectul de hotarare privind APROBAREA
CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, ATAT A VALORII TOTALE , CAT SI A
COFINANTARII PROPRII AFERENTE PROIECTULUI„Asigurarea accesului elevilor de la
nivelul comunei Săsciori la procesul de învățare online prin furnizarea tabletelor școlare și a
altor echipamente IT pentru activități didactice”
-dl.consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridica, de disciplina, protecția
mediului si turism prezintă avizul favorabil proiectul de hotarare privind APROBAREA
CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, ATAT A VALORII TOTALE , CAT SI A
COFINANTARII PROPRII AFERENTE PROIECTULUI„Asigurarea accesului elevilor de la
nivelul comunei Săsciori la procesul de învățare online prin furnizarea tabletelor școlare și a
altor echipamente IT pentru activități didactice”
Nefiind discuții pe marginea acestui proiect, materialele fiind studiate de către consilieri
până la data ședinței, Președintele de ședință, supune spre aprobare proiectul de hotarare privind
APROBAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, ATAT A VALORII TOTALE , CAT
SI A COFINANTARII PROPRII AFERENTE PROIECTULUI„Asigurarea accesului elevilor de
la nivelul comunei Săsciori la procesul de învățare online prin furnizarea tabletelor școlare și a
altor echipamente IT pentru activități didactice”, care se aprobă cu 15 voturi pentru - devenind
astfel Hotărârea nr.91/2020.

Se trece la punctul II de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din art.3 al Hotararii Consiliului
Local nr.77/2020 aferenta proiectului “Modernizare Scoala generala cu clasele I – VIII
Localitatea Loman, Comuna Sasciori, judetul Alba, Axa prioritara 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 Comisia nr.1 -pentru agricultura,
economico-financiara, amenajarea teritoriului si urbanism prezintă avizul favorabil la proiectul
de hotarare privind indreptarea erorii materiale din art.3 al Hotararii Consiliului Local
nr.77/2020 aferenta proiectului “Modernizare Scoala generala cu clasele I – VIII Localitatea
Loman, Comuna Sasciori, judetul Alba, Axa prioritara 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
social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă,protecţie socială, protecţie copii,
tineret şi sport prezintă avizul favorabil la proiectul de hotarare privind indreptarea erorii
materiale din art.3 al Hotararii Consiliului Local nr.77/2020 aferenta proiectului “Modernizare
Scoala generala cu clasele I – VIII Localitatea Loman, Comuna Sasciori, judetul Alba, Axa
prioritara 10, Prioritatea de Investitii 10.1, Obiectiv Specific 10.1, Apel de proiecte
nr.POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI;.
-dl.consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridica, de disciplina, protecția
mediului si turism prezintă avizul favorabil proiectul de hotarare privind indreptarea erorii
materiale din art.3 al Hotararii Consiliului Local nr.77/2020 aferenta proiectului “Modernizare
Scoala generala cu clasele I – VIII Localitatea Loman, Comuna Sasciori, judetul Alba, Axa
prioritara 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, supune spre aprobare proiectul de hotarare privind
indreptarea erorii materiale din art.3 al Hotararii Consiliului Local nr.77/2020 aferenta
proiectului “Modernizare Scoala generala cu clasele I – VIII Localitatea Loman, Comuna
Sasciori, judetul Alba, Axa prioritara 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 15 voturi pentru
- devenind astfel Hotărârea nr.92/2020.
Se trece la punctul III de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării comisiilor de evaluare a ofertelor
nominalizate în art.6 al HCLNR.64/2020, respectiv în art.9 al HCL NR.80/2020,
ca urmare a încetării mandatelor de consilieri locali
-D-na consilier Irimie Ancuța Valentina, președintele Comisia nr.1 -pentru agricultura,
economico-financiara, amenajarea teritoriului si urbanism prezintă avizul favorabil la proiectul
de hotarare privind aprobarea actualizării comisiilor de evaluare a ofertelor nominalizate în
art.6 al HCLNR.64/2020, respectiv în art.9 al HCL NR.80/2020,ca urmare a încetării mandatelor
de consilieri locali.
-dl.consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridica, de disciplina, protecția mediului
si turism prezintă avizul favorabil avizul favorabil la proiectul de hotarare privind
aprobarea actualizării comisiilor de evaluare a ofertelor nominalizate în art.6 al
HCLNR.64/2020, respectiv în art.9 al HCL NR.80/2020,ca urmare a încetării mandatelor de
consilieri locali..
Nefiind discuții pe marginea acestui proiect, materialele fiind studiate de către consilieri
până la data ședinței, Președintele de ședință, supune spre aprobare Proiectul de hotarare privind
aprobarea actualizării comisiilor de evaluare a ofertelor nominalizate în art.6 al
HCLNR.64/2020, respectiv în art.9 al HCL NR.80/2020,ca urmare a încetării mandatelor de
consilieri locali
care se aprobă cu 15 voturi pentru - devenind astfel Hotărârea nr.93/2020.

Sedinta s-a încheiat la ora 09,01.
Președinte de ședință,
Consilier ,
Drăghiciu Vasile

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

