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

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 2 decembrie 2020, în urma ședinței – ordinare – a Consiliului local
Săsciori, care a avut loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Săsciori, str.Principală, nr.363,
comuna Săsciori, județul 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 14 consilieri.
Dl. consilier NICOARĂ GHEORGHE propune ca președinte de ședință pentru luna
decembrie 2020 pe dl./d-na consilier CIBU ȘTEFAN - adoptându-se Hotărârea nr.94/2020, cu
unanimitate de voturi.
Dl./D-na. președinte CIBU ȘTEFAN constată că ședința a fost legal convocată prin
Dispoziția primarului nr.350/2020 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 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 ordinare a Consiliului local Săsciori
în ziua de 02 decembrie 2020, ora 8,30;
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului Local Săsciori
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
Raport compartiment specialitate: Secretar general
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 aprobarea execuției bugetare pe trim.III anul 2020
Iniţiator: Nicolae-Florin Morar - primar
Raport compartiment specialitate: Compartiment buget-finanțe, impozite și taxe
locale;
Aviz comisii specialitate :
- Comisia nr.1 -pentru agricultura, economico-financiara, amenajarea teritoriului si
urbanism;
3. Proiect de hotarare privind rectificrea bugetului local pe anul 2020
Iniţiator: Nicolae-Florin Morar - primar
Raport compartiment specialitate: Compartiment buget-finanțe, impozite și taxe
locale;
Aviz comisii specialitate :

- Comisia nr.1 -pentru agricultura, economico-financiara, amenajarea teritoriului si
urbanism;
4. Proiect de hotarare privind acordarea burselor sociale , burse de studiu , burse de merit
si performanță pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi
gimnazial) din comuna Săsciori, judeţul Alba
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
Raport compartiment specialitate: Compartiment buget-finanțe, impozite și taxe
locale;
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;
5. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al primarului si
reprezentantiilor Consiliului Local Sasciori in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale
Sasciori
pentru anul scolar 2020 -2021
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
Raport compartiment specialitate: Secretar general
Aviz comisii specialitate :
- 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;
6. Proiect de hotarare privind mandatarea în cadrul Adunării generale a Asociației GAL
Valea Ampoiului-Valea Mureșului a d-lui MORAR NICOLAE-FLORIN
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
Raport compartiment specialitate: Secretar general
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;
7. Proiect de hotarare privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din
comuna Sasciori, judetul Alba(Parohia Dumbrava)
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
Raport compartiment specialitate: Compartiment buget-finanțe, impozite și taxe
locale;
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;
8. Proiect de hotarare privind indreptarea unei erori materiale aferente unui articol din
HCL nr. 76/2020, actualizare a inventarului privind bunurile care aprtin domeniului public al
Comunei Sasciori aprobat prin HCL nr. 26/2001 si prima inscriere in cartea funciara a doua
tronsoane de drum aferent 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;

9. Proiect de hotarare privind constatarea apartenentei , parcelarea unor imobile
inscrise in Cartea Funciara nr. 138 Sebesel , actualizare inventar domeniul public si prima
inscriere in cartea funciara a unor imobile , reprezentand strazile „Beiului” si “Cota” din
localitatea Sebesel
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
Raport compartiment specialitate: Compartiment cadastru;
Aviz comisii specialitate :
- Comisia nr.3 - juridica si de disciplina, protectia mediului si turism;
10.Diverse
care se aprobă cu 14 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 14 voturi pentru în
unanimitate din numărul consilierilor prezenți .
Se trece la prezentarea punctului I de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului Local Săsciori
-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 Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Local Săsciori
- 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 aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului Local Săsciori
-Dl.consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridica, de disciplina, protecția
mediului si turism prezintă avizul favorabil la proiectul de hotarare aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționare a Consiliului Local Săsciori
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 Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Săsciori, care se
aprobă cu 14 voturi pentru - devenind astfel Hotărârea nr.95/2020.
Se trece la punctul II de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea execuției bugetare pe trim.III anul 2020
-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 execuției bugetare pe trim.III anul 2020
D-na consilier Irimie Ancuța Valentina le explică consilierilor că la capitolul cheltuireli e
în regulă și nu sunt modificări, dar anul viitor să ne concentram pe venituri că la acest capitol se
poate și mai bine.
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 execuției bugetare pe trim.III anul 2020, care se aprobă cu 14 voturi pentru - devenind

astfel Hotărârea nr.96/2020.
Se trece la punctul III de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind rectificrea bugetului local pe anul 2020
-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 rectificrea bugetului local pe anul 2020
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
rectificrea bugetului local pe anul 2020, care se aprobă cu 14 voturi pentru - devenind astfel
Hotărârea nr.97/2020.
Se trece la punctul IV de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind acordarea burselor sociale , burse de studiu , burse de merit si
performanță pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial)
din comuna Săsciori, judeţul Alba
-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 acordarea burselor sociale , burse de studiu , burse de merit si performanță
pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din comuna
Săsciori, judeţul Alba
- 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 acordarea burselor
sociale , burse de studiu , burse de merit si performanță pentru elevii din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din comuna Săsciori, judeţul Alba
Dl.consilier Gavrilă Ilie spune că nu i se pare normal ca elevul care vine la școală 1-2 ori
pe săptămână, să ia bursă și să i se motiveze absențele așa ușor, iar cei care frecventează
cursurile să aibă tot aceleași beneficii.
Dl. Drăghiciu Vasile a ridicat problema persoanelor cu handicap, care ar trebui duși în
centre speciale.
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
acordarea burselor sociale , burse de studiu , burse de merit si performanță pentru elevii din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din comuna Săsciori, judeţul
Alba, care se aprobă cu 14 voturi pentru - devenind astfel Hotărârea nr.98/2020.
Se trece la punctul V de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al primarului si
reprezentantiilor Consiliului Local Sasciori in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale
Sasciori pentru anul scolar 2020 -2021
-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 desemnarea unui
reprezentant al primarului si reprezentantiilor Consiliului Local Sasciori in Consiliul de
Administratie a Scolii Gimnaziale Sasciori pentru anul scolar 2020 -2021
-Dl.consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridica, de disciplina, protecția
mediului si turism prezintă avizul favorabil la proiectul de hotarare privind desemnarea unui
reprezentant al primarului si reprezentantiilor Consiliului Local Sasciori in Consiliul de
Administratie a Scolii Gimnaziale Sasciori pentru anul scolar 2020 -2021
Propunerile pentru desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administratie a Școlii

Gimnaziale Săsciori pentru anul scolar 2020 -2021 , făcute de d-na Irimie Ancuța Valentina ,
sunt următoarele:
-1 reprezentatnt al Primarului în perssoana d-lui MUNTEAN IOAN MARIUS
-3 reprezentanți ai Consiliului Local Săsciori :
CIBU ȘTEFAN
MARTIN MIHAI-GEORGE
NICOARĂ GHEORGHE
Nemaifiind 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 desemnarea unui reprezentant al primarului si reprezentantiilor Consiliului
Local Sasciori în Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Sasciori pentru anul scolar 2020
-2021, făcută de d-na Irimie Ancuța Valentina care se aprobă cu 14 voturi pentru - devenind
astfel Hotărârea nr.99/2020.
Se trece la punctul VI de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind mandatarea în cadrul Adunării generale a Asociației GAL
Valea Ampoiului-Valea Mureșului a d-lui MORAR NICOLAE-FLORIN
-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 mandatarea în cadrul Adunării generale a Asociației GAL Valea
Ampoiului-Valea Mureșului a d-lui MORAR NICOLAE-FLORIN
-Dl.consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridica, de disciplina, protecția
mediului si turism prezintă avizul favorabil la proiectul de hotarare privind mandatarea în
cadrul Adunării generale a Asociației GAL Valea Ampoiului-Valea Mureșului a d-lui MORAR
NICOLAE-FLORIN
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
mandatarea în cadrul Adunării generale a Asociației GAL Valea Ampoiului-Valea Mureșului a
d-lui MORAR NICOLAE-FLORIN, care se aprobă cu 14 voturi pentru - devenind astfel
Hotărârea nr.100/2020.
Se trece la punctul VII de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din
comuna Sasciori, judetul Alba(Parohia Dumbrava)
-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 acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori,
judetul Alba(Parohia Dumbrava)
-Dl.consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridica, de disciplina, protecția
mediului si turism prezintă avizul favorabil la proiectul de hotarare privind acordarea de
sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba(Parohia Dumbrava)
Dl. consilier Suciu Gheorghe spune că este de acord, dar cu mențiunea ca pe viitor dacă
mai sunt propuneri în acest sens să le onorăm pe toete.
D-na consilier Irimie Ancuța Valentina le explică consilierilor că în trecut nici dânsa nu
era de acord și că la Dumbrava nu este puetere financiară și nici enoriașii nu pot sprijini în acest
sens, deci chiar trebuie ajutați.
Dl. consilier Martin Mihai George spune că dacă această Parohie nu va fi jutatăț în cel
mai scurt timp clădirile vor cădea.
Dl. consilier Gavrilă Ilie spune să se susțină toate unitățile de cult și că și în Tonea se va
face o biserică, care până la momentul actual a fost ridicată doar din sponsorizări.
Nemaifiind 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 acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul
Alba(Parohia Dumbrava), care se aprobă cu 14 voturi pentru - devenind astfel Hotărârea
nr.101/2020.
Se trece la punctul VIII de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind indreptarea unei erori materiale aferente unui articol din
HCL nr. 76/2020, actualizare a inventarului privind bunurile care apartin domeniului public al
Comunei Sasciori aprobat prin HCL nr. 26/2001 si prima inscriere in cartea funciara a doua
tronsoane de drum aferent drumului comunal DC 51
-Dl.consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridica, de disciplina, protecția
mediului si turism prezintă avizul favorabil la privind indreptarea unei erori materiale
aferente unui articol din HCL nr. 76/2020, actualizare a inventarului privind bunurile care
apartin domeniului public al Comunei Sasciori aprobat prin HCL nr. 26/2001 si prima inscriere
in cartea funciara a doua tronsoane de drum aferent drumului comunal DC 51
Dl. Lazăr Ioan, consilier II în cadrul compartimentului cadastru și amenjarea
teritoriului le explică consilierilor în ce constă eroarea strecurată în HCL nr.76/2020 și
actualizarea inventarului privind bunurile ce apartțin domeniului public al comunei Sasciori
aprobat prin HCL nr. 26/2001 si prima inscriere in cartea funciara a doua tronsoane de drum
aferent drumului comunal DC 51.
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 unei erori materiale aferente unui articol din HCL nr. 76/2020, actualizare a
inventarului privind bunurile care aprtin domeniului public al Comunei Sasciori aprobat prin
HCL nr. 26/2001 si prima inscriere in cartea funciara a doua tronsoane de drum aferent
drumului comunal DC 51), care se aprobă cu 14 voturi pentru - devenind astfel Hotărârea
nr.102/2020.
Se trece la punctul IX de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind constatarea apartenentei , parcelarea unor imobile inscrise
in Cartea Funciara nr. 138 Sebesel , actualizare inventar domeniul public si prima inscriere in
cartea funciara a unor imobile , reprezentand strazile „Beiului” si “Cota” din localitatea
Sebesel
-Dl.consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridica, de disciplina, protecția
mediului si turism prezintă avizul favorabil la proiectul de hotarare privind constatarea
apartenentei , parcelarea unor imobile inscrise in Cartea Funciara nr. 138 Sebesel , actualizare
inventar domeniul public si prima inscriere in cartea funciara a unor imobile , reprezentand
strazile „Beiului” si “Cota” din localitatea Sebesel .
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
constatarea apartenentei , parcelarea unor imobile inscrise in Cartea Funciara nr. 138 Sebesel ,
actualizare inventar domeniul public si prima inscriere in cartea funciara a unor imobile ,
reprezentand strazile „Beiului” si “Cota” din localitatea Sebesel , care se aprobă cu 14 voturi
pentru - devenind astfel Hotărârea nr.103/2020
10.DIVERSE:
D-na Ilea Maria Monica informează consilierii cu privire la cererile cererile cetățenilor.
Se trece la discuții:
Dl. Martin Mihai George spune că aceste cereri nu sunt de competența Consiliului
local și că nu ar trebui aduse în discuție .

1.Cererea d-lui Costea Virgil nr.29/09.07/2020, prin care solicita concesionarea parcelei cu
nr.75176 în vederea întregirii proprietății de pe str. Morii, nr.240B.
Se trece la discutii:
Consiliul Local decide să se repartize cererea compartimentului cadastru și urbanism pentru
a întocmi proiect de hotărâre.
Această mențiune se face pentru toate cererile de pe ordinea de zi care fac referire la
concesionarea terenurilor disponibile din domeniul privat/public al comunai Săsciori.

2.Cererea d-nei Duvlea Aurelia nr.5495/22.07.2020, prin care solicita concesionarea unui teren
situat în valea Răchiții, peste drum de Stația de Ape în suprafață de 250mp.
Se trece la discutii:
Consiliul Local decide să se repartize cererea compartimentului cadastru și urbanism pentru
a întocmi proiect de hotărâre.
3.Cererea d-lui Timis Ioan nr.5877/03.08.2020, prin care solicita sprijinirea în realizarea unui
zid de sprijin la adresa Principală nr.183 sat.Loman.
Se trece la discutii:
Dl. consilier Gavrilă Ilie spune că sunt o familie cu nevoi speciale și ar fi indicat să
luăm în calcul cererea d-lor.
Dl. viceprimar Nicoară Gheorghe spune că a fost deja la fața locului împreună cu un
reprezentant de la firma EUROPA care realizează lucrările de detonare pe străzile din Loman
și că ei s-au oferit să le facă cadou de Crăciun acest zid.
4.Cererea d-lui Braghidin Liviu Ilie nr.31/10.08.2020 domiciliată în Căpîlna nr.113A, prin care
solicita concesionarea unui teren în suprafață de 105 mp, deoarece locuiesc cu părinții și am 2
copii, iar spațiu în care locuiesc nu este suficient.
Se trece la discutii:
Dl. Martin Mihai George spune că în mod normal trebuie dărâmate construcțiile
ridicate de dânșii fiind în zona de proximitate a apelor și a Drumului național, dar nu putem
face asta că acel teren nu face paarte din domeniul public sau privat al comunei și pe în CF nu
este pe noi și că oricum nimeni nu face asta, iar casa este deja construită.
Consiliul Local respinge cererea.
5.Cererea lui S.C MARTINI PAN SRL nr.32/11.08.2020, prin care solicita concesionarea unui
teren în suprafață de 5129 mp situat în zona Livadie, nr.top.2136/2/1/3.
Se trece la discutii:
Consiliul Local decide să se repartize cererea compartimentului cadastru și urbanism pentru
a întocmi proiect de hotărâre.
6.Cererea Bisericii Crestine dupa Evanghelie Rachita nr.33/17.08.2020 , reprezentată prin
Catarambă Dorin, prin care solicită înființarea unei căi de acces la cimitirul situat pe partea
stângă a Văii Răchitei.Totodată menționează că ar fi necesară dalarea a 170mp și montarea a 2
tuuri de beton.
Se trece la discutii:
Dl. Primar spune că deoarece Valea Răchitei nu ne aparține, iar în acest sens trebuie să se

adreseze Administrției Nationale “APELE ROMÂNE”, Administrția Bazinală de Apă Mureș.
7.Cererea d-lui Cataramba Dorin reprezentantul Bisericii Crestine dupa Evanghelie Rachita
nr.34/17.08.2020, prin care solicită veselă pentru dotarea bisericii.
Se trece la discutii:
Consiliul Local decide că rămâne în discuție pentru anul 2021 , că acum oricum nu sunt bani.
8. Cererea d-lui Preda Mircea nr.35/27.08.2020, prin care solicită concesionarea unui teren în
suprafață de 404 mp, având nr.cadastral 75812.
Se trece la discutii:
Consiliul Local decide să se repartize cererea compartimentului cadastru și urbanism pentru
a întocmi proiect de hotărâre.
9.Cererea ASOCIATIEI APA ALBA nr.37/21.09.2020, prin care solicita emiterea unei HCL prin
care bunurile sa fie cuprinse în domeniul public al Comunei Săsiori.
Se trece la discutii:
Consiliul Local decide să se repartize cererea compartimentului cadastru pentru a întocmi
priect de hotărâre în acest sens.
10.Cererea d-lui Lupu Petru nr.38/01.10.2020, prin care solicită aprobarea a 20mp lemn brad
necesar pentru construirea unui fânar.
Se trece la discutii:
Consiliul Local decide să se repartizeze cererea compartimentului taxe și impozite locale și
mai spune că dacă este contra cost de ce nu.
11.Cererea d-nei Muntean Luminita Daniela nr.7762/02.10.2020, prin care solicită încetarea
contractului de gunoi , deoarece din martie nu mai locuiește acasă.
Se trece la discutii:
Dl. consilier Martin Mihai George, spune că aceste cereri nu intră în atribuțiile Consiliului
local.
D-na consilier Irimie Ancuța Valentina, spune că Dl. primar decide cărui compartiment să
redirecționeze aceste cereri, cu mențiune ca la toat cererile de încetre a contractuui de gunoi să
fie luate aceleși măsuri.
Dl. Primar Morar Nicolae-Florin spune că aceste cereri trebuie repartizate compartimentului
Impozite și taxe locale și Registrul agricol, pentru a verifica care este situația plăților, respectiv
dacă aceste persoane locuiesc sau nu la domiciliu , dl.Viceprimar NICOARĂ GHEORGHE fiind
cel care duce la finalitate aceste cereri, în urma răspunsului primit de la cele două
compartimente.
12.Cererea d-lui Muntean Gheorghe nr.7763/02.10.2020, prin care solicită încetarea
contractului de gunoi , deoarece nu mai locuiește acasă.
Se trece la discutii:
Dl. Primar Morar Nicolae-Florin spune că această cereră se repartizează compartimentului
Impozite și taxe locale și Registrul agricol, pentru a verifica care este situația plăților, respectiv
dacă aceste persoane locuiesc sau nu la domiciliu , dl.Viceprimar NICOARĂ GHEORGHE fiind
cel care duce la finalitate aceste cereri, în urma răspunsului primit de la cele două
compartimente.

13.Cererea d-lui Moga Gheorghe nr.7769/02.10.2020, prin care solicită sistarea de la plata taxei
de salubrizare pentru doua persoane pe perioada noiembrie 2020-aprilie 2021 la dresa din
com.Săsciori, sat.Căpîlna, nr.78.
Se trece la discutii:
Dl. Primar Morar Nicolae-Florin spune că această cereră se repartizează compartimentului
Impozite și taxe locale și Registrul agricol, pentru a verifica care este situația plăților, respectiv
dacă aceste persoane locuiesc sau nu la domiciliu , dl.Viceprimar NICOARĂ GHEORGHE fiind
cel care duce la finalitate aceste cereri, în urma răspunsului primit de la cele două
compartimente.
14.Cererea d-nei Greurus Lidia nr.39/13.10.2020, prin care solicită prelungirea contractului de
închiriere nr.6394/2020.
Se trece la discutii:
Dl. primar îi informează pe consilieri că d-na Greuruș Lidia a investit foarte mult în acel spațiu și că
este cu datoriile la zi.
Consiliul Local este de acord cu prelungirea contractului de închiriere pe perioada de 1 an ,
cu mențiunea ca pe viitor să se aibe în vedere concesionarea imobilului la care se face referire
prin licitație publică.
15.Cererea d-nei Pastiu Lenuta nr.8710/04.11.2020 , prin care solicită sistarea de la plata taxei
de salubrizare pentru perioada noiembrie 2020-decembrie 2020, deoarece va fi plecată din
localitate.
Se trece la discutii:
Dl. Primar Morar Nicolae-Florin spune că această cereră se repartizează compartimentului
Impozite și taxe locale și Registrul agricol, pentru a verifica care este situația plăților, respectiv
dacă aceste persoane locuiesc sau nu la domiciliu , dl.Viceprimar NICOARĂ GHEORGHE fiind
cel care duce la finalitate aceste cereri, în urma răspunsului primit de la cele două
compartimente.
16.Cererea d-nei Hategan Maria nr.8891/10.11.2020,domiciliată în com.Săsciori,
sat.Căpîlna,nr.76, jud.Alba, prin care solicită sistarea de la plata taxei de salubrizare pentru
perioada 01.12 2020-01.04. 2021, îtrucât în acestă perioadă nu mai locuiește nici o persoană la
adresa menționată.
Se trece la discutii:
Dl. Primar Morar Nicolae-Florin spune că această cereră se repartizează compartimentului
Impozite și taxe locale și Registrul agricol, pentru a verifica care este situația plăților, respectiv
dacă aceste persoane locuiesc sau nu la domiciliu , dl.Viceprimar NICOARĂ GHEORGHE fiind
cel care duce la finalitate aceste cereri, în urma răspunsului primit de la cele două
compartimente.
17.Cererea d-lui Marginean Ioan Florin nr.8954/13.11.2020, prin care solicită un loc din deal de
lângă cimitir unde sunt aruncate gunoaie pentru a folosi acel loc pe post de agazie pentru
depozitarea lemnelor și a altor bunuri, deorece nu deține alt spațiu de depozitaare.
Se trece la discutii:

Dl. consilier Pintilie Nicolae Florian, propune retragerea gardului de pe domeniul public,
după care să revină cu solicitarea pentru concesionarea terenului.
Consiliul Local este de acord cu propunerea făcută de dl.consilier Pintilie Nicolae Florian.
18.Cererea d-lui Cucuian Mircea nr.8980/16.11.2020, domiciliat în București, str.Federic
Chopin, nr.13, prin care solicită sistarea de la plata taxei de salubrizare pentru imobilul situat în
Sat. Laz, str. Principală, nr.70, com.Săsciori, jud.Alba pe perioada 01.12 2020-31.03.2021, îtrucât
în acestă perioadă nu mai locuiește nimeni la adresa menționată.
Se trece la discutii:
Dl. Primar Morar Nicolae-Florin spune că această cerere se repartizează compartimentului
Impozite și taxe locale și Registrul agricol, pentru a verifica care este situația plăților, respectiv
dacă aceste persoane locuiesc sau nu la domiciliu , dl.Viceprimar NICOARĂ GHEORGHE fiind
cel care duce la finalitate aceste cereri, în urma răspunsului primit de la cele două
compartimente.
19.Cererea d-nei Iancu Marica nr.8982/16.11.2020, prin care solicită prelungirea contractului de
închiriere încheiat cu Primăria Săsciori.
Se trece la discutii:
Consiliul Local este de acord cu prelungirea contractului de închiriere pe perioada de 1 an ,
cu mențiunea ca pe viitor să se aibe în vedere concesionarea imobilului la care se face referire
prin licitație publică.
20.Cererea d-nei Roman Salomea nr.8989/16.11.2020, domiciliată în sat.Căpîlna,
nr.55,com.Săsciori, prin care solicită sistarea de la plata taxei de salubrizare pentru perioada
01.11. 2020-01.05.2021, deoarece va fi plecată la fiica dânsei în localitatea Petroșani.
Se trece la discutii:
Dl. Primar Morar Nicolae-Florin spune că această cerere se repartizează compartimentului
Impozite și taxe locale și Registrul agricol, pentru a verifica care este situația plăților, respectiv
dacă aceste persoane locuiesc sau nu la domiciliu , dl.Viceprimar NICOARĂ GHEORGHE fiind
cel care duce la finalitate aceste cereri, în urma răspunsului primit de la cele două
compartimente.
21.Cererea d-nei Goia Elena nr.40/16.11.2020 domiciliată în Săsciori,loc.Sebeșel, nr.282, ap.10,
bl.Buha, jud.Alba solicită închirierea ap.11, deoarece are 2 copii în plasament și condițiile de
locuit ar fi mai bune , având în vedere că și dânsa are 2copii, iar sora dânsei care locuiește
momentan în acest apartament se va muta la casă.
Se trece la discutii:
Consiliul Local respinge cererea d-nei Goia Elena , pe motiv că momentan are unde sta și
spune să mai aștepte până după 1 ianuarie 2021 și să se facă parcelare, să luăm în calcul dacă
se pot face locuințe sociale.
22.Cererea d-lui Bodea Cristian nr.41/23.11.2020prin care solicită introducerea rețelei de apă în
locul numit Podul vacii din Loc. Căpîlna, pentru acesta fiind necesare următoarele materiale:
-1800ml conductă
-bazin 1000 litri

-tub captare
-200ml conductă de 25
-1 tub de 500, lungime 6m
Se trece la discutii:
Dl. primar le explică consilierilor cum stă situația în teren și că este vorba de 4 familii mai nevoiașe,
dl. Bodea Cristian fiind cel care a făcut cererea în numele celor 4 familii care doresc să
beneficieze de rețea de apă.
Consiliul Local este de acord cu introducerea rețelei de apă în locul numit Podul vacii din Loc.
Căpîlna, cunoscând situația.
23.CerereaS.C BELLAMY VEST S.R.L nr.43/23.11.2020 prin care solicită suplimentarea
suprafeței de teren de 1934 mp , conform nr. top 70193, care face obiectul contractului de
concesiuen încheiat cu Consilul Local al com. Săsciori.
Se trece la discutii:
D-na consilier Irimie Ancuța Valentina,spune că este de acord dacă se respectă procedura legală,
adică să se facă licitație.
Dl. consilier Martin Mihai George, spune că trebuie văzut cum stă situația în teren, după care să
se decidă ce se va face.
Dl. consilier Pintilie Nicolae- Florian spune că este în regulă că se va aduce un venit la bugetul
local, dar trebuie avut în vedere să nu se creeze un precedent și situația să se repete și la cei din
împrejurimi.
Consiliul Local decide să se repartize cererea compartimentului cadastru pentru a vedea
faptic cum stă situația , după care se pot face demersurile necesare în vederea inițierii
procedurii de concesionare, dacă situația juridică a terenului o permite.
24.Cererea d-lui Gavrilă Ilie nr.9295/24.11.2020, domiciliat în sat.Tonea, nr.71, com.Săsciori,
având actualmente funcția de consilier local, prin care solicită înființarea unui punct de
colectare a gunoiului menajer în locul numit Valea Tonii.
Se trece la discutii:
Consiliul Local este de acord cu propunerea făcută de dl. Gavrilă Ilie și îl roagă pe dl.
viceprimar Nicoară Gheorghe să le solicte celor de la firma de salubrizare un container în
zona Valea Tonii, dar pe care să îl și ridice.
25.Cererea d-nei Vlad Taina nr.44/24.11.2020, domiciliată în com.Săsciori, jud.Alba,
Sat.Răchita, nr.101, prin care solicită concesionarea unui teren pentru a-și construi o locuință.
Se trece la discutii:
Dl. consilier Martin Mihai George, spune că dacă este făcută parcelarea și situația juridică a
terenului e certă, este în regulă, dar trebuie studiat la ce distanță este de lizieră.
Dl. Muntean Ioan Marius-consilierul primarului este de părere că e important să sprijinim și
familiile tinere care vor să se mute/ rămână în comuna Săsciori prin identificarea unor zone
care să intre în circuit.
D-na Irimie Ancuța Valentina spune că aceste solicitări ar trebui soluționate în urma unei
anchete sociale făcută de compartimentul asistență socială, având în vedere că ne confruntăm cu
cazuri sociale.
Consiliul Local este de acord cu punctul de vedere prezentat de dl. consilier Martin Mihai
George și redirecționează cererea compartimentului cadastru pentru identificarea în teren,

după care într-o ședință ulterioară vor lua o hotărâre .
26. Cererea d-lui Mărginen Iosif Beniamin nr.45/26.11.2020, domiciliată în com.Săsciori,
jud.Alba, Sat.Răchita, nr.139 , prin care solicită concesionarea unui teren pentru a-și construi o
locuință.
Se trece la discutii:
Consiliul Local, redirecționează cererea compartimentului cadastru pentru identificarea în
teren, după care într-o ședință ulterioară vor lua o hotărâre .
27.Cererea d-lui Petrașcu Ilie nr.46/26.11.2020, domiciliată în loc. Loman, nr.108,deoarece s-a
mutat împreună cu familia în Tonea , nr.139.
Se trece la discutii:
Dl. Primar Morar Nicolae-Florin spune că această cerere se repartizează compartimentului
Impozite și taxe locale și Registrul agricol, pentru a verifica care este situația plăților, respectiv
dacă aceste persoane locuiesc sau nu la domiciliu , dl.Viceprimar NICOARĂ GHEORGHE fiind
cel care duce la finalitate aceste cereri, în urma răspunsului primit de la cele două
compartimente.
28.Cererea d-lui ing. Inspector silvic Cioază Dumitru, șef district la dist.IV Săsciori din cadrul
Ocolului Silvic Sâpcea -Cugir R.A, prin care propune negocierea partizilor scoase la licitație,
care nu au fost adjudecate de către agenții economici, astfel:
-Partida nr.3681 Parti 1, cu un volum de 559 mc-preț de pornire la licitție de 110 lei/mc,
propun negocierea la prețul de 75 lei/mc;
-Partida nr.3682 Parti 2, cu un volum de 203 mc-preț de pornire la licitție de 120 lei/mc,
propun negocierea la prețul de 70 lei/mc;
-Partida nr.3637 Cruci, cu un volum de 219 mc-preț de pornire la licitție de 152,91 lei/mc,
propun negocierea la prețul de 110 lei/mc;
-Partida nr.3617 Chicera, cu un volum de 183 mc-preț de pornire la licitție de 212,89 lei/mc,
propun negocierea la prețul de 155 lei/mc;
Dl. consilier Pintilie Nicolae- Florian propune ca ultima partidă cu nr.3617 Chicera, cu un
volum de 183 mc-preț de pornire la licitție de 212,89 lei/mc, propun negocierea la prețul de 155
lei/mc să rămână așa și să nu se atingă de ea, având în vedere că în jur este vegetație tânără și să
se dezvolte
frumos să nu fie afectată, iar cu restul partizilor este de acord cu negocierea , având în vedere că
nu au fost adjudecate la licitație.
Consiliul Local, susține propunerea făcută de Dl. consilier Pintilie Nicolae- Florian și aprobă
negocierea celor trei partizi și anume:
-Partida nr.3681 Parti 1, cu un volum de 559 mc-preț de pornire la licitție de 110 lei/mc,
propun negocierea la prețul de 75 lei/mc;
-Partida nr.3682 Parti 2, cu un volum de 203 mc-preț de pornire la licitție de 120 lei/mc,
propun negocierea la prețul de 70 lei/mc;
-Partida nr.3637 Cruci, cu un volum de 219 mc-preț de pornire la licitție de 152,91 lei/mc,
propun negocierea la prețul de 110 lei/mc;
redirecționând cererile compartimentului Impozite și taxe locale pentru a putea fi valorificate.
Avand in vedere oportunitatea donatiei propusa de catre S.C. MOGA CLASS S.R.L.
– D reprezentata legal de catre administrator MOGA OVIDIU – VASILE , aferenta
imobilului inscris in Cartea Funciara nr. 75054 Sasciori, avand numar cadastral 75054 ,

nr.parcela 816/1/6/2/1 , in suprafata totala de 138 mp, situat in Intravilanul Comunei Sasciori,
sat. Sebesel, jud. Alba , Dl. Primar Morar Nicolae-Florin, solicită suplimentarea ordinii de zi cu
următorul proiect de hotărâre privind acceptarea donației terenului înscris în Cartea Funciară
nr. 75054 Săsciori, având număr cadastral 75054 , nr.parcelă 816/1/6/2/1 , în suprafață totală de
138 mp, situat în Intravilanul Comunei Săsciori, sat. Sebeșel, jud. Alba, care se aprobă cu 14
voturi pentru.
Se trece la discutii:
Dl. ing. Lazăr Ioan le explică consilierilor că:
Datorita faptului ca imobilele cu numerele cadastrale 75056 Sasciori, , nr.cad. 75031 Sasciori si
nr.cad. 75033 Sasciori, au acces catre un drum public, respectiv Drumul National DN 67C prin
imobilele cu urmatoarele numere cadastrale :
1. Imobil cu nr.Cad. 75055 Sasciori, inscris in Cartea Funciara nr.75055 Sasciori, in
suprafata totala de 156 mp avand ca proprietar – U.A.T. Sasciori
2. Imobil cu nr.Cad. 75054 Sasciori, inscris in Cartea Funciara nr.75054 Sasciori, in
suprafata totala de 138 mp avand ca proprietar MOGA CLASS S.R.L.-D in cota de 1/1 parti.
Ar fi indicat să se accepte donația propusă de S.C. MOGA CLASS S.R.L. – D
reprezentata legal de catre administrator MOGA OVIDIU – VASILE , aferenta imobilului
inscris in Cartea Funciara nr. 75054 Sasciori, pentru a facilita accesul la cele două imobile
mai sus menționate.
-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 acceptarea donației terenului înscris în Cartea Funciară nr. 75054
Săsciori, având
număr cadastral 75054 , nr.parcelă 816/1/6/2/1 , în suprafață totală de 138 mp, situat în
Intravilanul Comunei Săsciori, sat. Sebeșel, jud. Alba
-Dl.consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridica, de disciplina, protecția
mediului si turism prezintă avizul favorabil la proiectul de hotarare privind acceptarea
donației terenului înscris în Cartea Funciară nr. 75054 Săsciori, având număr cadastral 75054 ,
nr.parcelă 816/1/6/2/1 , în suprafață totală de 138 mp, situat în Intravilanul Comunei Săsciori,
sat. Sebeșel, jud. Alba
Nefiind discuții pe marginea acestui proiect, Președintele de ședință, supune spre aprobare
proiectul de hotarare privind acceptarea donației terenului înscris în Cartea Funciară nr. 75054
Săsciori, având număr cadastral 75054 , nr.parcelă 816/1/6/2/1 , în suprafață totală de 138 mp,
situat în Intravilanul Comunei Săsciori, sat. Sebeșel, jud. Alba , care se aprobă cu 14 voturi pentru
- devenind astfel Hotărârea nr.104/2020.
Nemaifiind alte discuții, ședinta se încheie la ora 11,30.

Președinte de ședință,
Consilier ,
CIBU ȘTEFAN

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

