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M I N U T A

La ședința  ordinară - din ziua de 2 decembrie 2020 a Consiliului Local Săsciori al
Comunei Săsciori care a vut loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Săsciori, str.Principală,
nr.363, comuna Săsciori, județul Alba, au fost prezenți 14 consilieri din numarul total de 15
consilieri.  In cadrul sedinței au fost adoptate urmatoarele hotarari:

Hotărârea nr.94/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr.95/2020   privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului  Local Săsciori

Hotărârea nr.96/2020  privind aprobarea execuției bugetare pe trim.III anul 2020

Hotărârea nr.97/2020  privind   rectificrea bugetului local pe anul 2020

Hotărârea nr.98/2020    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

Hotărârea nr.99/2020 privind  desemnarea unui reprezentant al primarului si reprezentantiilor  
Consiliului Local Sasciori in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Sasciori   pentru anul
scolar 2020 -2021

Hotărârea nr.100/2020 privind mandatarea în cadrul Adunării generale a    Asociației GAL Valea 
Ampoiului-Valea   Mureșului     a   d-lui MORAR NICOLAE-FLORIN

Hotărârea nr.101/2020    privind acordarea de sprijin financiar un  or   Unitati de cult din comuna 
Sasciori, judetul Alba(Parohia Dumbrava)

Hotărârea nr.102/2020       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  

Hotărârea nr.103/2020       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      

Hotărârea nr.104/2020  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



Ședinta s-a încheiat la ora 11,30.
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