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M I N U T A

   La sedinta ordinara din data de 26 martie 2020 a Consiliului Local Sasciori al Comunei Sasciori au
fost  prezenti  12  consilieri  din  numarul  total  de  14  consilieri.  In  cadrul  sedintei  au  fost  adoptate
urmatoarele hotarari:

1.Hotărârea nr.30/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, cu 12 voturi pentru.

2.Hotărârea nr.31/2020 privind încetarea, ininte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
local al domnului Furdui Petru Valentin, ca urmare a demisiei acestuia si vacantarea postului de consilier 
local, cu 12 voturi pentru.

3.Hotărârea nr.32/2020 privind validarea mandatului d-lui consilier Suciu Gheorghe Andrei, cu 12 voturi 
pentru. 

4.Hotărârea nr.33/2020 privind  modificarea si complectarea art. 2 din HCL nr. 40/2016 privind 
organizarea comisiilor pe domenii de activitate al Consiliului Local al comunei Sasciori, modificata si 
complectata de HCL 36/2019, cu 12 voturi pentru.   

5.Hotărârea nr.34/2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din aparatul de specialitate 
al primarului Comunei Sasciori, judetul Alba pentru anul 2020, cu 12 voturi pentru.

6.Hotărârea nr.35/2020 privind  stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sasciori, cu 12 voturi pentru.

7.Hotărârea nr.36/2020  privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local pe anul 
2020, cu 12 voturi pentru.

8.Hotărârea nr.37/2020 privind incasarea sumelor retinute  pentru fondul de regenerare , cu 12 voturi 
pentru.
                                                  
9.Hotărârea nr.38/2020 privind  aprobarea listei intermediare pentru licitatie, a preturilor de pornire si a 
pasului de licitatie, a masei lemnoase pe picior care se va vinde catre agenti economici din productia anului 
2020, cu 12 voturi pentru.

10.Hotărârea nr.39/2020 privind  asocierea comunei Sasciori cu S.C APA CTTA S.A Alba in vederea 
implementarii proiectului”Modernizare retele de apa potabila si canalizare in com.Sasciori, judetul Alba”, 
cu 12 voturi pentru.

11.Hotărârea nr.40/2020 privind insusirea documentatiei si aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul AMENAJARE CENTRU EDUCATIONAL PENTRU COPII, LOC.LOMAN,COMUNA SASCIORI, 
JUD.ALBA, cu 12 voturi pentru.

Sedinta se incheie la ora 15,43.

   Președinte de ședință,                                                Intocmit,
         Consilier,                                                          p.  Secretarul general al comunei ,     
 PINTILIE NICOLAE-FLORIAN      ILEA MARIA MONICA      


