
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL  LOCAL                   
                       

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi  15 decembrie 2020, în urma ședinței –extraordinare – a Consiliului local
Săsciori, care are loc la distanta, desfasurandu-se prin mijloace electornice.

D-na Ilea Maria Monica, p.secretarul general al comunei, arată că din totalul de 14 consilieri
în funcție , sunt prezenți la ședință un număr de 14 consilieri locali.

Lucrările ședinței care are loc la distanta, desfasurandu-se prin mijloace electornice avand
următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI
al ședinței– extraordinară- cu convocare de îndată- 

în ziua de 15 decembrie 2020, ora 9,00; 

1.   Proiect de hotărâre   pri  vind   rectificarea 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 agricultură, economico-financiară, amenajarea teritoriului și
urbanism;

2.   Proiect de hotărâre        privind nivelurile și valorile impozabile, impozitele și taxele locale 
și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
            Raport compartiment specialitate:  Compartiment buget-finanțe, impozite și taxe 
locale;
            Aviz comisii specialitate :

- Comisia nr.1 -pentru agricultură, economico-financiară, amenajarea teritoriului
și urbanism;

 Comisia nr.3 - juridică și de disciplină, protecția mediului și turism;

3.   Proiect de hotărâre        privind    privind  încetarea de drept, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului de consilier local al domnului Sbuchea Gheorghe, ca urmare a demisiei 
acestuia și vacantarea   postului de consilier local
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
            Raport compartiment specialitate: Secretar general
          Aviz comisii specialitate :

      -   Comisia nr.3 - juridică și de disciplină, protecția mediului și turism;

4.   Proiect de hotărâre        privind   aprobarea  efectuării unor cheltuieli  materiale pentru 
organizarea serbării Pomului  de Crăciun 2020
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
            Raport compartiment specialitate:  Compartiment contabilitate;
            Aviz comisii specialitate :

- Comisia nr.1 -pentru agricultură, economico-financiară, amenajarea teritoriului
și urbanism;



 Comisia nr.3 - juridică și de disciplină, protecția mediului și turism;

5.   Proiect de hotărâre         privind   stabilirea normativelor proprii   pentru autovehiculele 
aflate în dotarea proprie a unităţii administrativ teritoriale   Comun  a   Săsciori     
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
            Raport compartiment specialitate: Șef SVSU;
            Aviz comisii specialitate :

- Comisia nr.1 -pentru agricultură, economico-financiară, amenajarea teritoriului
și urbanism;

-  Comisia nr.3 - juridică și de disciplină, protecția mediului și turism;

6.   Proiect de hotărâre        privind însușirea documentației și   aprobarea indicatorilor tehnico-
economici  la  obiectivul    “  ÎNFIINȚARE  SISTEM  INTELIGENT  DEDISTRIBUȚIE  GAZE
NATURALE ÎN COMUNA SĂSCIORI, JUD.ALBA  ”  -FAZA SF
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
            Raport compartiment specialitate: Compartiment cadastru;
            Aviz comisii specialitate :

- Comisia nr.1 -pentru agricultură, economico-financiară, amenajarea teritoriului
și urbanism;

-  Comisia nr.3 - juridică și de disciplină, protecția mediului și turism;

7.    Proiect de hotărâre     privind aprobarea     ACORDULUI DE PARTENERIAT în vederea
accesării  programului  de  investiții  "  Dezvoltarea  re  țelelor  inteligente  de  distribuție  a  gazelor
naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și
integrare a activităților de transport, distribuție și consum final  ”
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
        Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
            Raport compartiment specialitate: Consilier primar;
            Aviz comisii specialitate :

- Comisia nr.1 -pentru agricultură, economico-financiară, amenajarea teritoriului 
și urbanism;

-  Comisia nr.3 - juridică și de disciplină, protecția mediului și turism;

8.  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE   PRIVIND   APROBAREA  PROIECTULUI,  A
INDICATORILOR  TEHNICO-ECONOMICI  SI  A  BUGETULUI  ,    AFERENTE
PROIECTULUI  „Dotarea Școlii Gimnaziale Săsciori și a structurilor arondate cu echipamente
de protecție și containere sanitare pentru consolidarea capacității de reacție la criza sanitară”
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
        Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
            Raport compartiment specialitate: ing.Drăghici Daniela;
            Aviz comisii specialitate :

- Comisia nr.1 -pentru agricultură, economico-financiară, amenajarea teritoriului 
și urbanism;

-  Comisia nr..2 -pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi 
familie, muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport

-  Comisia nr.3 - juridică și de disciplină, protecția mediului și turism;



REZULTAT VOT TRANSMIS ELECTRONIC PENTRU SEDINTA
EXTRAORDINARĂ DIN 15 DECEMBRIE 2020, ORA 9,00.

Nr.cr
t.

Denumire Vot pentru/impotriva/abtinere

1. Ordinea de zi a sedintei din 15.12.2020 14/0/0
2. Procesul verbal al sedinte extraordinare cu  convocare de 

indata din 02.12.2020
14/0/0

3.
Proiect de hotărâre   privind   rectificarea bugetului local

pe anul 2020

14/0/0

4. Proiect de hotărâre        privind nivelurile și valorile
impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe

asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în
anul fiscal 2021

14/0/0

5. Proiect de hotărâre    privind    privind  încetarea de drept,
înainte de expirarea duratei normale a mandatului de

consilier local al domnului Sbuchea Gheorghe, ca
urmare a demisiei acestuia și vacantarea postului de

consilier local

14/0/0

6. Proiect de hotărâre      privind   aprobarea  efectuării unor
cheltuieli  materiale pentru organizarea serbării

Pomului  de Crăciun 2020

14/0/0

7. Proiect de hotărâre     privind stabilirea normativelor 
proprii pentru autovehiculele aflate în dotarea proprie 
a unităţii administrativ teritoriale   Comun  a   Săsciori           

14/0/0

8.    Proiect de hotărâre        privind însușirea documentației și
aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul

“  ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT
DEDISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA

SĂSCIORI, JUD.ALBA  ”  -FAZA SF

14/0/0

9. Proiect  de  hotărâre     privind  aprobarea     ACORDULUI
DE PARTENERIAT în vederea accesării programului
de  investiții  "  Dezvoltarea  re  țelelor  inteligente  de
distribuție  a  gazelor  naturale  în  vederea  creșterii
nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare,
precum  și  integrare  a  activităților  de  transport,
distribuție și consum final  ”

14/0/0



10. PROIECT DE HOTĂRÂRE   PRIVIND  APROBAREA
PROIECTULUI,  A  INDICATORILOR  TEHNICO-
ECONOMICI  SI  A  BUGETULUI  ,    AFERENTE
PROIECTULUI  „Dotarea Școlii Gimnaziale Săsciori și
a structurilor arondate cu echipamente de protecție și
containere sanitare pentru consolidarea capacității  de
reacție la criza sanitară”

14/0/0

Ședinta s-a încheiat la ora 12,01.

        Președinte de ședință,                                                        Întocmit
           Consilier,                                                          p.  Secretarul general al comunei ,          

CIBU ȘTEFAN      ILEA MARIA MONICA      


	JUDEŢUL ALBA

