
ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL  LOCAL                   
                       

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 28 aprilie 2021, în urma ședinței –  extraordinare cu convocare de îndată-  a
Consiliului local Săsciori, care are loc la distanță, desfășurându-se prin mijloace electornice.

D-na  Maer Camelia-Elena, p. secretarul comunei, anunță că toți consilierii au fost invitați - la
această ședință, şi din totalul de 15 consilieri, sunt prezenți la ședință 15 consilieri.

Având în vedere  H O T Ă R Â R E A  nr.22/2021  privind alegerea d-lui/d-nei  consilier
PINTILIE NICOLAE-FLORIAN ca preşedinte de şedinţã pentru luna APRILIE 2021. 

Țănând cont de faptul că lucrările ședinței vor avea loc la distanță, desfășurându-se prin mijloace
electornice,având următorul:

 PROIECT AL ORDINII DE ZI
al ședinței–  extraordinare cu convocare de îndată-  în ziua de 28 aprilie 2021, ora 15,00;  

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate  și  aprobarea indicatorilor
tehnico-economici  la  obiectivul   ÎNFIINȚARE  CENTRU  COMUNITAR  ÎN  COMUNA
SĂSCIORI,Axa prioritară 8, Prioritatea de Investitii 8.1, Obiectiv  Specific 8.1 B, Apel de proiecte
nr.P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni.
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
            Raport compartiment specialitate: achiziții publice;
          Aviz comisii specialitate :

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

 -Comisia nr.2-  pentru activități social-culturale,culte, învățământ, sănătate și familie, 
muncă, protecție socială, protecție copii, tineret și sport;

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

2.  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  PRIVIND   APROBAREA  PROIECTULUI  SI  A
CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, ATAT A VALORII TOTALE A PROIECTULUI, CAT SI
A  COFINANTARII  PROPRII   ÎNFIINȚARE  CENTRU  COMUNITAR  ÎN  COMUNA
SĂSCIORI,Axa prioritară 8, Prioritatea de Investitii 8.1, Obiectiv  Specific 8.1 B, Apel de proiecte
nr.P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni.
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
            Raport compartiment specialitate: achiziții publice;
          Aviz comisii specialitate :

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

 -Comisia nr.2-  pentru activități social-culturale,culte, învățământ, sănătate și familie, 
muncă, protecție socială, protecție copii, tineret și sport;

-Comisia nr.3 - juridică și de disciplină, protecția mediului și turism;
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REZULTAT VOT TRANSMIS ELECTRONIC PENTRU SEDINȚA EXTRAORDINARĂ DIN
 28 aprilie 2021, ora 15,00 DESFASURATĂ LA DISTANȚĂ

Nr.
crt.

Denumire Vot pentru/impotriva/abtinere

1. Ordinea de zi a sedintei din 28.04.2021 15/0/0
2. Procesul verbal al sedinte ordinare convocata de indata din 

22.04.2020
15/0/0

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de 
oportunitate  și  aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
la obiectivul  ÎNFIINȚARE CENTRU COMUNITAR ÎN 
COMUNA SĂSCIORI,Axa prioritară 8, Prioritatea de 
Investitii 8.1, Obiectiv  Specific 8.1 B, Apel de proiecte 
nr.P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni.

15/0/0

4. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  proiectului  si  a
cheltuielilor  legate  de  proiect,  atat  a  valorii  totale  a
proiectului,  cat  si  a  cofinantarii  proprii   ÎNFIINȚARE
CENTRU COMUNITAR ÎN COMUNA SĂSCIORI Axa
prioritară 8, Prioritatea de Investitii 8.1, Obiectiv  Specific
8.1 B, Apel de proiecte nr.P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni

15/0/0

   Ședinta s-a încheiat la ora 19,00

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

Pintilie Nicolae-Florian                       Maer Camelia-Elena
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