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JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL  LOCAL                   
                       

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 19 aprilie 2021, 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 Maria Monica Ilea-secretarul general al comunei, arată că din totalul de 15 consilieri
în funcție , sunt prezenți la ședință un număr de 15 consilieri locali.

Participă  la  ședință  d-na  Cioază  Elena-contabil  în  cadrul  Primăriei  Săsciori,  dl.  Muntean
Marius- Consilier Primar, dl.Suciu Andrei-cetățean al comunei Săsciori, dl.Curiban Sandu- cetățean al
comunei  Săsciori  și  administratorul  S.C  SKI  SURIANU  S.R.L-invitat  de  dl  Primar  MORAR
NICOLAE- FLORIN.

 Dl. Primar MORAR NICOLAE- FLORIN, cere permisiunea consilierilor de a-i da voie d-
lui Dan Sabău-administratorul S.C SKI SURIANU S.R.L, să le prezinte strategia de dezvoltare a
DOMENIULUI SKIABIL ȘUREANU.

Dl. Dan Sabău începe prin a spune consilierilor că problema majoră este parcarea, iar faptul că
a crescut numărul turiștilor este nevoie de o dezvoltare a zonei, deoarece pentru dânșii ca investitori și
ținând cont de efectele pandemiei SARS-COV2, lumea i-a descoperit,  dar pentru faptul că nu sunt
condiții occidentale și se stă la coadă cca. 40 de minute, este nevoie de o investiție mai mare în zonă.

Totodată spune:
 că dânsul a făcut investiții foarte mari ca să aibă zăpadă și de Paște, doar că va trebui rezolvată

problema drumului, acesta fiind impracticabil;
 că se pregătesc 5-6 retrace și este o zonă foarte bine protejată, iar din acest punct de vedere nu

au fost decât 4 accidente semnificative în zonă;
 pârtiile sunt foarte bine semnalizate și se pregătesc în fiecare dimineță;
 că momentan sunt doar două zone de parcare, iar cei care vin de dimineață sunt nevoiți să plece

ultimii, neputând ieși din parcare;
 este una din principalele pârtii, dar este nevoie de cazare în cele două sate de vacanță, drum

accesibil și investiții noi;
Administratorul S.C SKI SURIANU S.R.L- Dl. Dan Sabău spune că dorința dânsului este de a

continua să investească în continuare acolo,  dar ar  fi  esențial  să se treacă drumul în administrarea
comunei Șugag.

Mai spune că problema este un singur drum de acces , P.U.Z-ul făcut în 2008, care ar trebui
refăcut și că s-a gândit și la o pistă de biciclete, iar dezvoltarea în aceea zonă este în mâna Consiliului
Local Săsciori pentru a putea aduce un plus valoare  acelei zone.

Totodată le aduce la cunoștiință consilierilor că până în anul 2017, doar s-a investit și că un
P.U.Z bun și un DALI pe măsură ar aduce pe viitor bani frumoși la buget.

Dl. consilier CIBU ȘTEFAN, ia cuvântul și spune că nu este un practicant al sportului, dar are
câteva întrebări și dacă v-a putea răspunde foarte scurt la ele și anume:
1).dacă s-a gândit la asigurarea transportului de către firma dânsului în aceea zonă ?
Răspuns:DA
2).cât plătește  S.C SKI SURIANU S.R.L la Primăria Comunei Săsciori?
Răspuns:3000 euro/an
3).dacă sunt nemulțumiri legate de colaborarea cu Primăria Comunei Săsciori?
Răspuns:NU

Dl.  consilier  CIBU  ȘTEFAN,  mulțumește  pentru  răspunsurile  oferite  punctual  de
Administratorul  S.C SKI SURIANU S.R.L și spune că ar fi cazul să trecem la lucrurile serioase și
primordiale care sunt de discutat cum este bugetul.
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 Administratorul  S.C  SKI  SURIANU  S.R.L-  Dl.  Dan  Sabău,  le  mulțumește  consilierilor
pentru timpul acordat și se retrage, menționând că le stă la dispoziție cu orice alte informații și să țină
cont de faptul că pe viitor , ei vor fi cei care vor investi în acea zonă.

Primarul  comunei  Săsciori-  dl.  NICOLAE-  FLORIN  MORAR,  le  spune  consilierilor  că
dânsul trebuie să plece, dearece are un proces pe rolul judecătoriei Sebeș cu R.A.Ocolul Silvic Valea
Sebeșuluiși părăsește sala de ședințe.

Secretarul  comunei- d-na  Maria  Monica  Ilea, informează  că  procesul-verbal  al  ședinței
anterioare  a  fost  pus  la  dispoziția  consilierilor,  în  timp util  şi  solicită  aprobarea  acestuia,  în  baza
dispoziţiilor art.138 (15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și totodată constată că nu
deține avizul  Comisiei nr.1 -pentru agricultură, economico-financiară, amenajarea teritoriului și
urbanism, pentru proiectele de hotărâre de pe Ordinea de zi .

Se supune la vot procesul verbal al ședinței Consiliului local Săsciori din data de 30 martie
2021.

D-na.  consilier IRIMIE ANCUȚA- VALENTINA cere alegerea președintelui  de ședință  şi
propune în acest sens pe  dl. consilier PINTILIE NICOLAE- FLORIAN  și totodată propune spre
dezbatere procesul verbal al ședinței anterioare.
         Propunerea este supusă la vot şi dl. consilier  PINTILIE NICOLAE- FLORIAN este ales cu
unanimitate de voturi - președinte de ședință - adoptându-se Hotărârea nr.22/2021.
         Președintele de ședință ia loc la pupitru şi preia conducerea lucrărilor ședinței.
            D-na Maria Monica Ilea -secretarul general al comunei , pune la dispoziția președintelui de 
ședință,  procesul verbal al ședinței anterioare, iar dl. consilier PINTILIE NICOLAE- FLORIAN dă 
citire procesului-verbal, discutând punctual măsurile dispuse și modul de ducere la îndeplinire al 
acestora.

Referitor la punctele care vizează eliberarea domeniului public, s-a solicitat d-lui viceprimar să  
facă dovada înștiințării cetățenilor vizați, iar în urma acestei discuții au decis să se revină asupra 
notificărilor, după care să se procedeze la următorul pas.

D-na IRIMIE ANCUȚA- VALENTINA, a spus că ar trebui să ținem cont de faptul că dl. 
Crețu Ionuț-reprezentant al Poliției Rurale, prezent la ședința din 30 martie 2021 s-a oferit să ne 
însoțească la fața locului și că ar fi bine să profităm de acest lucru să nu mai așteptăm două luni.

Dl. consilier GAVRILĂ ILIE, spune că dintr-o discuție avută cu cei de la mediu cu pozele e 
riscant, deoarece vom putea fi acționați în judecată.

Dl. consilier  DRĂGHICIU VASILE, spune că dl.ILIE -cetățean al comunei Săsciori un 
exemplu care a dus gunoiul la pubela de gunoi din centrul satului, deși era destul de departe de casa 
dânsului, iar după ce a ajuns la locul de depozitare a deșeurilor a început să îl selecteze și este demn de 
apreciere, iar când a rugat pe altcineva să îl ducă a precizat să îl depună selectiv.

     
Dl. consilier  DRĂGHICIU VASILE, spune consilierilor că materialele de ședință au fost

puse la dispoziția acestora în timp util și dacă nu mai sunt discuții pe marginea  procesululi verbal al
ședinței  anterioare, dl.  consilier PINTILIE  NICOLAE-  FLORIAN-președintele  de  ședință să
supună la vot  procesul verbal al ședinței Consiliului local Săsciori din data de 30 martie 2021. 

Dl.  consilier  PINTILIE NICOLAE-  FLORIAN  supune  la  vot  procesul  verbal  al  ședinței
Consiliului local Săsciori din data de 30 martie 2021, care se aprobă cu 15 voturi pentru, în forma în
care a fost redactat.

D-na consilier  IRIMIE ANCUȚA- VALENTINA, ia cuvântul și spune că dacă nu se vor lua
măsuri , dânsa va demisiona și se retrage înainte de prezentarea   PROIECTULUI ORDINII DE ZI al
ședinței– ordinare- din ziua de 19 aprilie 2021, spunând:”Dacă nu vom ajunge să fi o echipă, nu o să
facem nimic.”

D-na Maria-Monica Ilea -secretarul general al comunei, le spune consilierilor că adopatarea
bugetului se face nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării bugetului în Monitorul Oficial al
României  și  că  acesta  vizează  satisfacerea  interesului  public,  nu  doar  al  personalului  încadrat  în
administrația publică locală.

Dl. consilier MARTIN MIHAI-GEORGE , spune că data viitoare.
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D-na Cioază Elena-inspector principal în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil al
Primăriei Comunei Săsciori, întreabă consilierii pe cine vor să pedepsească cu acestă atitudine?

Dl. MUNTEAN IOAN-MARIUS-consilier al primarului, intervine și spune că în calitate de 
Vicepreședinte al Partidului Național Liberal, roagă  toți consilierii  Partidului Național Liberal să 
părăsească sala de ședințe.

Aceștia se ridică , spunând că ei sunt solidari cu d-na  consilier , IRIMIE ANCUȚA- 
VALENTINA , părăsind sala de ședință.

Dl.CIOROGARIU IOAN CRISTIAN-consilier local din partea PSD pleacă și el, iar 
dl.Președinte de ședință spune că închide ședința, alăturându-se și dânsul consilierilor din PNL.

Constatând că în sala de ședințe au rămas doar reprezentanții Partidului Mișcarea Populară și un
reprezentant al Partidului Social Democrat, nu este întrunit cvorumul prevăzut de Codul administrativ, 
pentru ca ședința de consiliu local să se poată desfășura legal în continuare.

Ședința se încheie la ora 10,50.

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

Pintilie Nicolae-Florian                       Maria-Monica Ilea      
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