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M I N U T A

La sedinta   extraordinară cu  convocare  de  îndată-  din  ziua  de   31  august 2020 a
Consiliului Local Sasciori al Comunei Sasciori care a avut loc în Căminul Cultural al comunei
Săsciori, str.Principala, nr.4, comuna Sasciori, judetul Alba, au fost prezenti 14 consilieri din
numarul total de 15 consilieri. In cadrul sedintei au fost adoptate urmatoarele hotarari:

Hotărârea nr.74/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr.75/2020   privind modificarea si completarea corespunzatoare a inventarului 
cuprinzand bunurile imobile care apartin domeniului privat al Comunei Sasciori 

Hotărârea nr.76/2020  privind constatarea apartenentei ,  parcelarea unor imobile  inscrise in 
Cartea Funciara nr. 3 Rachita, Cartea Funciara nr. 10 Loman , Cartea Funciara nr. 87 Loman,  
actualizare  inventar domeniul public si  prima inscriere in cartea funciara a unor imobile  , 
reprezentand strazile „Spre Hotar, Lucanilor,Catre Valcele,Calea Spre Hotar, De Sus,Pianului, 
Scorus,Cimitirului,Catre Mlaca” , Drumul vicinal „Carare” din  localitatea Rachita   si   prima 
inscriere in cartea funciara a Drumului Comunal DC 51  

Hotărârea nr.77/2020 PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE      ȘI A 
CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI  „  Modernizare Scoala generala cu clasele I – 
VIII. Localitatea Loman, Comuna Sasciori, judetul Alba”Axa prioritară 10, Prioritatea de 
Investitii 10.1, Obiectiv Specific 10.1, Apel de proiecte nr.POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI

Hotărârea nr.78/2020       privind   acordarea din bugetul local a unei sume de 45.000 lei sub forma 
de finantari nerambursabile pentru activitati non-profit de interes local pe anul 2020

Hotărârea nr.79/2020    privind acordarea de sprijin financiar un  or   Unitati de cult din     comuna 
Sasciori, judetul Alba

Hotărârea nr.80/2020  privind  aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a 
imobilului „pasune”  înscris în C.F. nr. 78129-Cugir,  cu nr. cad/top. 78129, în suprafaţă de 50 
mp. , proprietatea  privata a comunei  Sasciori, jud. Alba

Sedinta se incheie la ora  20,42

   Președinte de ședință,                                                Intocmit,
        Consilier ,                                                 p.Secretarul general al Comunei,
Pintilie Nicolae-Florian                            Ilea Maria Monica
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