
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL  LOCAL                   
                       

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi  21 mai  2021, în urma ședinței –ordinare  – a Consiliului local Săsciori, care are 
loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Săsciori, str.Principală, nr.363, comuna Săsciori, județul Alba.

D-na Maria-Monica Ilea , p.secretarul general al comunei, arată că din totalul de 15 consilieri în
funcție , sunt prezenți la ședință un număr de 14 consilieri locali, dl.Glonț Ioan-Iulian, lipsind motivat.

Lucrările  ședinței  care au loc în  sala  de  şedinţe  a  Primăriei  comunei  Săsciori,  str.Principală,
nr.363, comuna Săsciori, județul Alba, având următorul:

           PROIECT AL ORDINII DE ZI
al ședinței– ordinare- în ziua de  21 mai 2021, ora 15,00;  

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare;

2.Proiect de hotărâre   privind alegerea d-lui/d-nei  consilier   ________   ca preşedinte de şedinţã
pentru luna MAI 2021
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
          Raport compartiment specialitate: secretar general
          Aviz comisii specialitate :

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

-Comisia  nr..2 -pentru  activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate  şi  familie,
muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ;

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

3.Proiect de hotărâre     privind aprobarea execuției bugetare pe trim.I anul 2021
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
          Raport compartiment specialitate: compartiment contabilitate
          Aviz comisii specialitate :

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

4.Proiect de hotărâre     privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
          Raport compartiment specialitate: compartiment contabilitate
          Aviz comisii specialitate :

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

5.Proiect de hotărâre     privind acordarea de sprijin financiar un  or   Unități de cult din comuna 
Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă   Săsciori)
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
          Raport compartiment specialitate: consilier primar
          Aviz comisii specialitate :

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

-Comisia  nr..2 -pentru  activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate  şi  familie,
muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ;
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-Comisia nr.3 - juridică și de disciplină, protecția mediului și turism;

6.Proiect de hotărâre     privind acordarea de sprijin financiar un  or   Unități de cult din comuna 
Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă Dumbrava  )
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
          Raport compartiment specialitate: consilier primar
          Aviz comisii specialitate :

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

-Comisia  nr..2 -pentru  activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate  şi  familie,
muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ;

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

7.Proiect de hotărâre     privind acordarea de sprijin financiar un  or   Unități de cult din comuna 
Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă Căpâlna  )
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
          Raport compartiment specialitate: consilier primar
          Aviz comisii specialitate :

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

-Comisia  nr..2 -pentru  activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate  şi  familie,
muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ;

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

8.Proiect de hotărâre     privind acordarea de sprijin financiar un  or   Unități de cult din comuna 
Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă Loman  )
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
          Raport compartiment specialitate: consilier primar
          Aviz comisii specialitate :

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

-Comisia  nr..2 -pentru  activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate  şi  familie,
muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ;

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

9.Proiect de hotărâre     privind acordarea de sprijin financiar un  or   Unități de cult din comuna 
Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă Sebeșel  )
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
          Raport compartiment specialitate: consilier primar
          Aviz comisii specialitate :

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

-Comisia  nr..2 -pentru  activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate  şi  familie,
muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ;

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

10.Proiect de hotărâre      privind completarea art.4 al HCL nr.8/2021 privind   stabilirea 
cantităților de masă lemnoasă ce se poate recolta și vinde în anul 2021 și a metodologiei de calcul , a 
prețului de referință al ,,masei lemnoase pe picior ,, din fondul forestier proprietate publică a 
comunei Săsciori
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
            Raport compartiment specialitate: Consilier II Fridrich Oana Alexandra
          Aviz comisii specialitate :
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- Comisia nr.1 -pentru agricultură, economico-financiară, amenajarea teritoriului și 
urbanism;

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

11.Proiect de hotărâre      privind aprobarea documentatiei de dezmembrare  a imobilului inscris 
in CF. nr.74764 -Sasciori , cu nr.parcela 888/3 ,, faneată” in suprafata de 5129  mp, domeniul privat  
al comunei Sasciori    
Iniţiatori :  Consilieri Locali:CIBU ȘTEFAN, NICOARĂ GHEORGHE, DREGHICIU VASILE, 
SUCIU GHEORGHE, STANCIU RADU GHEORGHE, FILIP ILEANA, CIOROGARIU IOAN-
CRISTIAN
            Raport compartiment specialitate: cadastru
          Aviz comisii specialitate :

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

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

12.Diverse

Se supune spre aprobare Proiectul Ordinii de zi  - care se aprobă în unanimitate cu 14 voturi 
pentru.

 Se trece la prezentarea punctului I de pe ordinea de zi:
Aprobarea Procesului verbal , încheiat cu ocazia  ședinței  –  extraordinare cu convocare de

îndată–în ziua de 28 aprilie 2021; . 
 D-na Maria-Monica Ilea , p. secretarul general al comunei,  supune spre aprobare Consiliului

local,  Procesul  verbal  al  ședinței  anterioare  pe  care  la  pus  la  dispoziția  consilierilor  prin  poșta
electronică.
   Nefiind discuții pe marginea acestuia se supune la vot Procesul verbal al ședinței anterioare și
se aprobă cu 14 voturi pentru – în unanimitate din numărul consilierilor prezenți .

Se  trece la punctul II de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre   privind alegerea d-lui/d-nei  consilier   ________   ca preşedinte de şedinţã

pentru luna MAI 2021
 Dl.consilier Nicoară Gheorghe, propune ca președinte de ședință pe dl.SUCIU GHEORGHE.
 D-na Maria-Monica Ilea , p. secretarul general al comunei, solicită avizul  Comisiei nr.1 -pentru

agricultură,  economico-financiară,  amenajarea  teritoriului  și  urbanismla  Proiectul  de  hotărâre
privind alegerea d-lui/d-nei  consilier   ________   ca preşedinte de şedinţã pentru luna MAI 2021, iar
d-na consilier  Irimie Ancuța Valentina,  președintele Comisiei  nr.1 -pentru agricultură,  economico-
financiară, amenajarea teritoriului și urbanism spune  că nu îl  v-a avea deoarece acest proiect de
hotărâre trebuie analizat. Este prima oară când li se cere aviz pentru așa ceva și specifică că nu este de
acord să dea un aviz în alb, adică „privind alegerea d-lui/d-nei  consilier   ________   ca preşedinte de
şedinţã  ” , fără să se facă referire la o persoană anume.

 D-na  Maria-Monica  Ilea  ,  le  explică  consilierilor  că  la  fel  s-a  procedat  și  la  alegerea
viceprimarului, dat fiind faptul că nu s-a știut dinainte cine v-a fi viceprimar și că la fel stau lucrurile și
în acest caz. Deasemenea îi explică d-nei  consilier Irimie Ancuța Valentina,  că avizul comisiei este
consultativ, iar dânsa prin acordarea avizului  favorabil/nefavorabil, oricum aproba procedura alegerii
președintelui de ședință, nu a persoanei în cauză, dat fiind faptul că președintele de ședință este ales pe
luna în curs, iar aceasta este prima ședință pe luna mai.

 D-na consilier Irimie Ancuța Valentina, întreabă atunci dacă nu ar fi președinte de ședință, nu ar
avea loc ședința?

 D-na  Ilea  Maria  Monica,  îi  răspunde  că  în  conformitate  cu  prevederile  legale  în  vigoare
Președintele de ședință conduce lucrările ședinței .
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Atunci d-na  consilier Irimie Ancuța Valentina, se ridică în picioare și îi întreabă pe colegii de la
PNL, dacă mai sunt solidari încă odată?

 Dl. consilier Martin Mihai-George, spune că ar fi mai bine să ia loc și să continuăm ședința că
sunt lucruri importante de discutat și este normal să fi reticent la nou.

 D-na consilier  Irimie  Ancuța  Valentina,îi  mai  întreabă  încă  odată  pe  colegi,  dacă  mai  sunt
solidari cu dânsa, după care alege să se retragă de la ședință spunând:”Că abia așteaptă să fie 3 ședințe
consecutive în care să nu se întâmple nimic , ca să se poată dizolva Consiliul local” și părăsește sala
de ședințe.

 Dl. consilier Martin Mihai-George,spune să continuăm ...
-Dl.  Consilier Pintilie Nicolae Florian  președintele  Comisiei  nr. 2- pentru activităţi  social-

culturale,  culte,  învăţământ, sănătate şi familie,  muncă,protecţie socială,  protecţie copii,  tineret şi
sport   prezintă  avizul  favorabil la   Proiectul  de hotărâre        privind alegerea d-lui/d-nei   consilier
________   ca preşedinte de şedinţã pentru luna MAI 2021

-Dl.  consilier  Cibu  Ștefan,  președintele  Comisiei  nr.  3  –  juridică,  de  disciplină,  protecția
mediului și turism  prezintă  avizul favorabil  la Proiectul de hotărâre        privind alegerea d-lui/d-nei
consilier   ________   ca preşedinte de şedinţã pentru luna MAI 2021

La  inițiativa  d-lui/d-nei  NICOARĂ  GHEORGHE  se  alege  dl/d-na   consilier    SUCIU
GHEORGHE   ca preşedinte de şedinţã pentru luna MAI 2021

Nemaifiind discuții pe  marginea  acestui  proiect,   Președintele  de  ședință  dl/d-na  consilier
SUCIU  GHEORGHE, supune  spre  aprobare  proiectul  de  hotărâre      privind  alegerea  d-lui/d-nei
consilier     SUCIU GHEORGHE   ca preşedinte de şedinţã pentru luna MAI 2021  , care se aprobă cu 13
voturi  pentru –  în  unanimitate  din  numărul  consilierilor  prezenți   -   devenind  astfel  Hotărârea
nr.27/2021.

 Se  trece la punctul III de pe ordinea de zi:
  Proiect de hotărâre     privind aprobarea execuției bugetare pe trim.I anul 2021

-Dl.consilier Martin Mihai George, secretarul  Comisiei nr.1 -pentru agricultură, economico-
financiară, amenajarea teritoriului și urbanism prezintă  avizul favorabil la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea execuției bugetare pe trim.I anul 2021

D-na Cioază Elena le spune consilierilor că din totalul încasărilor de 5.5544,48 mii:4.206,94 mii
sunt  încasări  de  funcționare și  1.337,54 mii  sunt  încasări  de la  secțiunea dezvoltare,  iar  din totalul
cheltuielilor de 2.940,12 mii:1.604,62 mii sunt cheltuieli de funcționare și 1.335,49 mii sunt cheltuieli de
dezvoltare.

Nemaifiind discuții pe  marginea  acestui  proiect,   Președintele  de  ședință  dl/d-na  consilier
SUCIU  GHEORGHE, supune  spre  aprobare  proiectul  de  hotărâre  privind    aprobarea  execuției
bugetare pe trim.I anul 2021  , și  care se aprobă cu  13 voturi pentru – în unanimitate din numărul
consilierilor prezenți  -  devenind astfel Hotărârea nr.28/2021.

Se  trece la punctul IV de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre     privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
- Dl.consilier Martin Mihai George, secretarul  Comisiei nr.1 -pentru agricultură, economico-

financiară, amenajarea teritoriului și urbanism prezintă  avizul favorabil la Proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

 D-na Cioază Elena le explică consilierilor cum se modifică veniturile și cheltuielile bugetului
local și faptul că  pentru buldoexcavator cheltuielile vor fi de 20.000 mii, 10.000 diverse șă 10.000
pentru reparații.

Dl. primar Morar Nicolae Florin, le spune consilierilor că se vor mai încasa și din concesiuni în
jur de 80.000 mii.

Nemaifiind discuții pe marginea acestui proiect,  Președintele de ședință dl/d-na  consilier   
SUCIU GHEORGHE, supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local 
pe anul 2021,care se aprobă cu 13 voturi pentru –în unanimitate din numărul consilierilor prezenți  -  
devenind astfel Hotărârea nr.29/2021.
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Se  trece la punctul V de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre     privind acordarea de sprijin financiar un  or   Unități de cult din comuna

Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă   Săsciori)
-  Dl.consilier Martin Mihai George, secretarul  Comisiei nr.1 -pentru agricultură, economico-

financiară, amenajarea teritoriului și urbanism prezintă  avizul favorabil la Proiectul de hotărâre
privind  acordarea  de  sprijin  financiar  un  or   Unități  de  cult  din  comuna  Săsciori,  județul
Alba(Parohia Ordodoxă   Săsciori)

-Dl.   Consilier Pintilie  Nicolae  Florian  președintele  Comisiei  nr.  2- pentru  activităţi  social-
culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă, protecţie socială, protecţie copii, tineret şi
sport  prezintă  avizul favorabil la   Proiectul de hotărâre        privind acordarea de sprijin financiar un  or
Unități de cult din comuna Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă   Săsciori)

    -Dl. consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridică, de disciplină, protecția mediului
și turism  prezintă  avizul favorabil la   Proiectul de hotărâre    privind acordarea de sprijin financiar
un  or   Unități de cult din comuna Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă   Săsciori)

Dl. primar Morar Nicolae Florin, le explică consilierilor că atât la Săsciori , cât și la Dumbrava,
adică următorul proiect de hotărâre sunt lucrări începute anul trecut, iar propunerile financiare s-au făcut
pentru restul lucrărilor rămase de executat.

Nefiind discuții pe marginea acestui proiect,   Președintele de ședință dl/d-na  consilier     SUCIU
GHEORGHE, supune spre aprobare proiectul de hotărâre Proiectul de hotărâre   privind acordarea
 de sprijin financiar un  or   Unități de cult din comuna Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă 
Săsciori),care se aprobă cu 13 voturi pentru –în unanimitate din numărul consilierilor prezenți  -  
devenind astfel Hotărârea nr.30/2021.

       Se  trece la punctul VI de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre     privind acordarea de sprijin financiar un  or   Unități de cult din comuna

Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă Dumbrava  )
- Dl.consilier Martin Mihai George, secretarul Comisiei nr.1 -pentru agricultură, economico-

financiară, amenajarea teritoriului și urbanism prezintă  avizul favorabil la Proiectul de hotărâre      
privind acordarea de sprijin financiar un  or   Unități de cult din comuna Săsciori, județul 
Alba(Parohia Ordodoxă Dumbrava  )

-Dl.   Consilier Pintilie  Nicolae  Florian  președintele  Comisiei  nr.  2- pentru  activităţi  social-
culturale,  culte,  învăţământ, sănătate şi familie,  muncă,protecţie socială,  protecţie copii,  tineret şi
sport  prezintă  avizul favorabil la   Proiectul de hotărâre        privind acordarea de sprijin financiar un  or
Unități de cult din comuna Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă Dumbrava  )

    -Dl. consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridică, de disciplină, protecția mediului
și turism  prezintă  avizul favorabil la   Proiectul de hotărâre    privind acordarea de sprijin financiar
un  or   Unități de cult din comuna Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă Dumbrava  )

Nefiind discuții pe marginea acestui proiect,   Președintele de ședință dl/d-na  consilier     SUCIU 
GHEORGHE, supune spre aprobare proiectul de hotărâre    privind acordarea de sprijin 
financiar un  or   Unități de cult din comuna Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă Dumbrava  ),
care se aprobă cu 13 voturi pentru –în unanimitate din numărul consilierilor prezenți  -  devenind astfel 
Hotărârea nr.31/2021.

Se  trece la punctul VII de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre     privind acordarea de sprijin financiar un  or   Unități de cult din comuna Săsciori, 

județul Alba(Parohia Ordodoxă Căpâlna  )
 Dl.consilier Martin Mihai George, secretarul Comisiei nr.1 -pentru agricultură, economico-
 financiară, amenajarea teritoriului și urbanism prezintă  avizul favorabil la Proiectul de hotărâre
      privind acordarea de sprijin financiar un  or   Unități de cult din comuna Săsciori, județul 
Alba(Parohia Ordodoxă   Căpâlna  )

-Dl.   Consilier Pintilie  Nicolae  Florian  președintele  Comisiei  nr.  2- pentru  activităţi  social-
culturale,  culte,  învăţământ, sănătate şi familie,  muncă,protecţie socială,  protecţie copii,  tineret şi
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sport  prezintă  avizul favorabil la   Proiectul de hotărâre        privind acordarea de sprijin financiar un  or
Unități de cult din comuna Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă   Căpâlna  )

    -Dl. consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridică, de disciplină, protecția mediului
și turism  prezintă  avizul favorabil la   Proiectul de hotărâre    privind acordarea de sprijin financiar
un  or   Unități de cult din comuna Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă   Căpâlna  )

Nefiind discuții pe marginea acestui proiect,   Președintele de ședință dl/d-na  consilier     SUCIU 
GHEORGHE, supune spre aprobare proiectul de hotărâre   privind acordarea de sprijin 
financiar un  or   Unități de cult din comuna Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă   Căpâlna  )
care se aprobă cu 13 voturi pentru –în unanimitate din numărul consilierilor prezenți  -  devenind astfel 
Hotărârea nr.32/2021.

Se  trece la punctul VIII de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre     privind acordarea de sprijin financiar un  or   Unități de cult din comuna

 Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă Loman  )
- Dl.consilier Martin Mihai George, secretarul Comisiei nr.1 -pentru agricultură, 

economico-financiară, amenajarea teritoriului și urbanism prezintă  avizul favorabil la Proiectul 
de hotărâre        privind acordarea de sprijin financiar un  or   Unități de cult din comuna 
Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă   Loman  )

-Dl.   Consilier Pintilie  Nicolae  Florian  președintele  Comisiei  nr.  2- pentru  activităţi  social-
culturale,  culte,  învăţământ, sănătate şi familie,  muncă,protecţie socială,  protecţie copii,  tineret şi
sport  prezintă  avizul favorabil la   Proiectul de hotărâre        privind acordarea de sprijin financiar un  or
Unități de cult din comuna Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă   Loman  )

    -Dl. consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridică, de disciplină, protecția mediului
și turism  prezintă  avizul favorabil la   Proiectul de hotărâre    privind acordarea de sprijin financiar
un  or   Unități de cult din comuna Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă   Loman  )

Nefiind discuții pe marginea acestui proiect,   Președintele de ședință dl/d-na  consilier     SUCIU 
GHEORGHE, supune spre aprobare proiectul de hotărâre    privind acordarea de sprijin 
financiar un  or   Unități de cult din comuna Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă   Loman  )
care se aprobă cu 13 voturi pentru –în unanimitate din numărul consilierilor prezenți  -  devenind astfel 
Hotărârea nr.33/2021.

Se  trece la punctul IX de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre     privind acordarea de sprijin financiar un  or   Unități de cult din comuna 

Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă Sebeșel  )
-Dl.consilier  Martin Mihai  George,  secretarul  Comisiei  nr.1-pentru agricultură,  economico-

financiară, amenajarea teritoriului și urbanism prezintă  avizul favorabil la Proiectul de hotărâre
privind  acordarea  de  sprijin  financiar  un  or   Unități  de  cult  din  comuna  Săsciori,  județul
Alba(Parohia Ordodoxă  Sebeșel  )

-Dl.   Consilier Pintilie  Nicolae  Florian  președintele  Comisiei  nr.  2- pentru  activităţi  social-
culturale,  culte,  învăţământ, sănătate şi familie,  muncă,protecţie socială,  protecţie copii,  tineret şi
sport  prezintă  avizul favorabil la   Proiectul de hotărâre        privind acordarea de sprijin financiar un  or
Unități de cult din comuna Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă   Sebeșel  )

    -Dl. consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridică, de disciplină, protecția mediului
și turism  prezintă  avizul favorabil la   Proiectul de hotărâre    privind acordarea de sprijin financiar
un  or   Unități de cult din comuna Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă   Sebeșel  )

Nefiind discuții pe marginea acestui proiect, Președintele de ședință dl/d-na consilier     SUCIU 
GHEORGHE, supune spre aprobare proiectul de hotărâre Proiectul de hotărâre   privind acordarea
 de sprijin financiar un  or   Unități de cult din comuna Săsciori, județul Alba(Parohia Ordodoxă 
Sebeșel  ),care se aprobă cu 13 voturi pentru –în unanimitate din numărul consilierilor 
prezenți  -  devenind astfel Hotărârea nr.34/2021.
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Se  trece la punctul X de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre      privind completarea art.4 al HCL nr.8/2021 privind   stabilirea cantităților de 

masă lemnoasă ce se poate recolta și vinde în anul 2021 și a metodologiei de calcul , a prețului de
 referință al ,,masei lemnoase pe picior ,, din fondul forestier proprietate publică a comunei Săsciori

-Dl.  consilier  Cibu  Ștefan,  președintele  Comisiei  nr.  3  –  juridică,  de  disciplină,  protecția
mediului și turism  prezintă  avizul favorabil la   Proiectul de hotărâre    privind completarea art.4 al
HCL nr.8/2021 privind   stabilirea cantităților de 
masă lemnoasă ce se poate recolta și vinde în anul 2021 și a metodologiei de calcul , a prețului de
 referință al ,,masei lemnoase pe picior ,, din fondul forestier proprietate publică a comunei Săsciori

Dl. primar Morar Nicolae Florin, le explică consilierilor că trebuie aprobat și lemn fasonat la
cioată, nu doar pe picior și că în zona Marga trebuie defrișat, dar nu se poate că acolo nu se poate intra ,
deoarece nu pot încheia contract cu o firmă în condițiile acestea.

Dl.Gavrilă Ilie spune că în luna februarie dl. Marius Muntean -consilierul primarului a spus că ar fi
bine să nu mai vindem fasonat la cioată , doar pe picior ca să nu mai aibe nimeni acces în pădure și
acum ce s-a întâmplat?

Dl. Muntean Ioan Marius-consilierul primarului, spune că acest lucru cu adusul la drum auto și
acasă la cetățean nu se poate realiza și ar fi bine să ia în calcul propunerea d-lui primar.

Atunci dl.consilier Gavrilă Ilie întreabă dacă s-a făcut licitație și le spune consilierilor că la Pian se
trage cu 85 lei/m.c și o să discute cu ei.

Dl. consilier Cibu întreabă că atunci dacă vindem și fasonat la cioată se rezolvă problema?
D-na consilier Filip Ileana spune că doar nu s-a stabilit că nu mai are nimeni ce căuta în pădure?
Dl. Muntean ioan Marius spune că nu s-a luat în calcul faptul că acolo este linie de înaltă tensiune

și trebuie regândit planul.
Dl. viceprimar Nicoară Gheorghe, spune că trebuie cerut oferte.
Dl. Suciu Gheorghe-președintele de ședință spune să se hotărscă odată ce e de făcut .
Nemaifiind discuții pe marginea acestui proiect,  Președintele de ședință dl/d-na consilier     SUCIU 

GHEORGHE, supune spre aprobare proiectul de hotărâre Proiectul de hotărâre   privind completarea
 art.4 al HCL nr.8/2021 privind   stabilirea cantităților de masă lemnoasă ce se poate recolta și vinde în 
anul 2021 și a metodologiei de calcul , a prețului de referință al ,,masei lemnoase pe picior ,, din
 fondul forestier proprietate publică a comunei Săsciori,care se aprobă cu 13 voturi pentru –în 
unanimitate din numărul consilierilor prezenți  -  devenind astfel Hotărârea nr.35/2021.

Se  trece la punctul XI de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre      privind aprobarea documentatiei de dezmembrare  a imobilului inscris in 

CF. nr.74764 -Sasciori , cu nr.parcela 888/3 ,, faneată” in suprafata de 5129  mp, domeniul privat  al
 comunei Sasciori    

-  Dl.consilier Martin Mihai George, secretarul  Comisiei nr.1 -pentru agricultură, economico-
financiară, amenajarea teritoriului și urbanism prezintă  avizul nefavorabil la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea documentatiei de dezmembrare  a imobilului inscris in CF. nr.74764 -Sasciori , cu
nr.parcela 888/3 ,, faneată” in suprafata de 5129  mp, domeniul privat  al comunei Sasciori    

-Dl.  consilier  Cibu  Ștefan,  președintele  Comisiei  nr.  3  –  juridică,  de  disciplină,  protecția
mediului  și  turism  prezintă  avizul  favorabil  la   Proiectul  de  hotărâre       privind  aprobarea
documentatiei de dezmembrare  a imobilului inscris in CF. nr.74764 -Sasciori , cu nr.parcela 888/3 ,,
faneată” in suprafata de 5129  mp, domeniul privat  al comunei Sasciori    

Dl. primar Morar Nicolae Florin, spune că singura modalitate legală este de a se concesiona și nu
se dorește să se creeze un precedent.

Dl.consilier Ciorogariu Ioan Cristian spune că acolo oricum au drum către râu.
Dl. consilier Gavrilă Ilie, întreabă dacă deranjează pe cineva dumul acolo?
Dl. consilier Cibu Ștefan spune că sunt două variante:

1).că este foarte bine dacă se crește valoarea în comună
2).dacă tot există o soluție de acces , este ok să se ia în considerare părerea d-lui consilier Martin Mihai
George fiind expert în acest domeniu și să se lărgească drumul existent.
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De asemenea dl.  consilier  Cibu Ștefan spune că trebuie să avem grijă ce facem și  să facem
lucrurile cum trebuie.

Dl. consilier Ciorogariu Ioan Cristian spune că trebuie să facem ceva să nu creadă cetățenii că nu
vrem să îi ajutăm.

Nemaifiind discuții pe marginea acestui proiect,   Președintele de ședință ședință dl/d-na consilier
   SUCIU GHEORGHE, supune spre aprobare proiectul de hotărâre Proiectul de hotărâre      privind
 aprobarea documentatiei de dezmembrare  a imobilului inscris in CF. nr.74764 -Sasciori , cu nr.
parcela 888/3 ,, faneată” in suprafata de 5129  mp, domeniul privat  al comunei Sasciori    

Cine este pentru?---
Cine este împotrivă?---
Dacă se abține cineva?- 13 voturi  –în unanimitate din numărul consilierilor prezenți.

Având în vedere că în conformitate cu prevederile art.139 alin.(10)Abținerile se numără
 la voturile împotrivă, se constată că nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea 
proiectului de hotărâre   privind   aprobarea documentației de dezmembrare  a imobilului înscris în
 CF. nr.74764 -Săsciori , cu nr.  parcela 888/3 ,, faneață” in suprafata de 5129  mp, domeniul privat  
al comunei Săsciori    . 

12.DIVERSE:
D-na secretar general al comunei, Maria-Monica Ilea informează consilierii cu privire la cererile 

cetățenilor:

1.Cererea   d-nei Mareș Silvia nr.2727/29.03.2021, domiciliată în loc.Căpâlna, str.Baraciuni, nr.144, 
com.Săsciori, jud.Alba, prin care solicită construirea unui drum de acces din drumul numit Coasta 
Lacului către locuința personală.

Se trece la discuții:Majoritatea consilierilor nu pot identifica zona și o desemnează pe d-na consilier 
Filip Ileana să o identifice .

Consiliul Local amână pronunțarea asupra cererii, până la momentul în care  d-na consilier Filip
 Ileana, v-a aduce clarificări.

2.Cererea d-lui Amărtionoaei Ionuț nr. 2728/29.03.2021, domiciliat în loc.Căpâlna, str.Baraciuni, 
nr.1433, com.Săsciori, jud.Alba, prin care solicită construirea unui drum de acces din drumul numit 
Coasta Lacului către locuința personală.

Se trece la discuții:Majoritatea consilierilor nu pot identifica zona și o desemnează pe d-na consilier 
Filip Ileana să o identifice .

Consiliul Local amână pronunțarea asupra cererii, până la momentul în care  d-na consilier Filip
 Ileana, v-a aduce clarificări.

3.Cererea d-lui   Zamfir Iulian Nicolae   nr.14/05.04.2021, domiciliat în Loc. Sebeșel, str.Coția, nr.48, 
com.Săsciori,  jud.Alba , prin care solicită concesionarea parcelei nr.74953 în suprafață de 324.92mp

Se trece la discuții: Dl. consilier Suciu Gheorghe, spune că da este șanț acolo, iar dl consilier Martin 
Mihai George,  spune că șanțul vine din spate de la Eugen și că din câte știe dânsul , dl.Zamfir vrea să 
lățească acea zonă pentru parcare.

Dl. consilier Petrișor Vasile întreabă dacă șanțul nu e al lui?
Dl.consilier Pintilie Nicolae Florian, zice că materialele au fost pe e-mail și s-au putut analiza.

Consiliul Local respinge cererea.
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4.Cererea S.C KARMA CON SRL     nr.15/05.04.2021, cu sediul în str.Principală, nr.1, Racoviță, 
jud.Sibiu, prin care solicită cumpărarea terenului concesionat conform contractului de concesiune 
nr.3251/19.06.2008 și nr.5316/08.10.2013

Se trece la discuții:D-na secretar general, Maria Monica Ilea, le spune consilierilor că ar trebui să se 
verifice și să se țină cont dacă sunt edificate construcții pe terenurile solicitate a fi cumpărate.

Consiliul Local aprobă cererea .

5.Cererea d-lor   Iancu Vasile și Iancu Marica   nr.16/09.04.2021, domiciliat în sat.Dumbrava, nr.8, 
com. Săsciori, jud.Alba , prin care solicită cumpărarea căsilor ciurdarului.

Se trece la discuții:Dl. Primar Morar Nicolae-Florin spune că trebuie verificată situația juridică a 
imobilului, căci din câte știe dânsul trebuie făcută evaluare, după care întăbulare, după care se va relua 
discuția.

Consiliul Local amână pronunțarea asupra cererii, până la clrificarea situației juridice a imobilului.

6.Cererea d-lui Vasile Romel     nr.17/12.04.2021, domiciliat în com. Săsciori, sat.Săsciori, nr.261, 
jud.Alba ,  prin care solicită acordarea unei clădiri pentru o perioadă de 24 luni.

Se trece la discuții:Dl. Ciorogariu Ioan Cristian îi informează pe consilieri că din câte cunoaște dl.Vasile 
Romel a închiriat la Brutărie.

Consiliul Local respinge cererea din lipsă de spațiu disponibil.

7.Cererea d-lui   Aleman Ioan   nr.18/14.04.2021, domiciliat în com. Săsciori, sat.Săsciori, nr.299, 
jud.Alba ,  prin care solicită concesionarea parcelei cu nr.top.3467/1/1/2 situat în zăvoi

Se trece la discuții:Dl. Consilier Ciorogariu Cristian zice că dacă se aprobă, vine Lică cu animalele.

Consiliul Local respinge cererea pe motiv că există cale de acces.

8.Cererea d-lui Maniu Gheorghe     nr.19/15.04.2021, în calitate de administrator la S.C SARVIN AM 
SRL,  prin care solicită subânchirierea spațiului Magazine mixte Sebeșel , str. Principală, nr.214

Se trece la discuții:D-na Maria Monica Ilea, le prezintă consilierilor Contractul d-lui Maniu Gheorghe și 
Protocolul încheiat cu acesta , iar consilierii spun că dacă există clauză în contract că se poate 
subânchiria spațiul , nu au nimic împotrivă.
Consiliul Local aprobă cererea, cu condiția specificată în contract și anume să respecte destinația 
spațiului de magazin mixt.

9.Adresa unui grup de cetățeni ai localității Sebeșel partea a II-a,  prin care solicită repararea 
drumului de legătură cu drumul principal de la Plaiul Greșului la proprietățile aferente zonei mai sus
 amintite

Se trece la discuții:Dl. Consilier Pintilie Nicolae Florian spune că trebuie piatră acolo.
Dl. primar Morar Nicolae Florin, intervine și spune că trebuie umplutură și bani sunt.

Consiliul Local aprobă cererea și o repartizează la compartimentul urbansm pentru a demara 
procedura de achiziționare de materiale necesare.

10.Cererea d-lui primar Morar Nicolae Florin nr.21/19.04.2021, prin care solicită desființarea 
Ocolului Silvic Valea Sebeșului
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Se trece la discuții:Dl. primar Morar Nicolae Florin, le spune consilierilor că trebuie avute în vedere 
două lucruri și anume : să îi dăm în instanță pentru a recupera fondul de regenerare și să luăm un avocat 
pentru acest demers.

Dl.Gavrilă întreabă că dacă ocolul s-a înființat de comun acord cu comuna Șugag , nu împreună 
ar trebui să facem o hotărâre să-l desființăm? Dar totodată întrebă dacă putem face noi asta?

Dl. primar spune că v-a trebui să facem o hotărâre comună , sau să facem ședință separat în 
aceeași zi .

De asemenea le aduce la cunoștiință consilierilor că în urma controlului efectuat de curtea de 
conturi s-a pus poprire pe conturi și nu e corect să plătească acești bani.

Dl. consilier Cibu Ștefan spune că dânșii nu cunosc aceste detalii.
Consiliul Local este de acord  să se recupereze fondul de regenerare și să luăm un avocat în acest 
sens, iar hotărârea să se facă de comun acord cu comuna Șugag.

11.Cererea d-lui Maier Ghe. Radu      nr.22/19.04.2021, domiciliat în com. Săsciori, sat.Căpâlna, 
nr.25A, jud.Alba , prin care solicită închirierea terenului de 80 mp.situat în Căpâlna,vizavi de 
magazinul alimentar VAGON

Se trece la discuții:D-na consilier Filip Ileana spune că a solicitat acel teren în anul 2007 și nu s-a putut 
că nu sunt acte, iar acum sunt?

Dl. primar spune că situația este aceeași.
Consiliul Local respinge cererea .

12.Cererea d-lui Șuteu Vasile nr.23/20.04.2021, domiciliat în sat.Petrești, str. Decebal, nr.55, jud.Alba
, prin care solicită repararea drumului din Lunca de jos -Ciungi.

Se trece la discuții:Dl. Consilier martin Mihai George spune că nu trebuie mare investiție, iar dl. 
consilier Petroșor Vasile spune că trebuie făcut drumul.

Consiliul Local aprobă cererea .

13.Cererea d-nei Preda Maria nr.3619/21.04.2021, domiciliat în sat.Sebeșel, str. Morii, nr.233, 
jud.Alba , prin care solicită acordarea celor 4 arii de pământ care conform registrului agricol le-am
 avut în Lunca de jos , în supr.404 mp, nr. cad. 75182

Se trece la discuții: Dl. consilier Drăghiciu Vasile spune să facă dovada că are teren, iar dl. primar Morar
Nicolae Florin spune că nu are cu ce.

Consiliul Local este respinge cererea .

14.Cererea d-lui Grosu Adrian     nr.24/06.05.2021, în calitate de administrator al S.C AUTO CORADI
 SRL, prin care solicită  vânzarea terenului care face obiectul contractului de concesiune 
nr.3631/14.07.2009

Se trece la discuții:Dl. Consilier Martin Mihai George spune că și-a respectat clauzele contractuale și că 
oricum nu mai are unde depozita mașinile , iar în față se știe care e situația.

Consiliul Local aprobă cererea .

15.Cererea subsemnaților Mănăstirii Țețu , prin care solicită de la bugetul local suma de 24.276 lei
pentru transportul a 17 bascule de piatră pentru porțiunea de drum de 1700 mp 

Se trece la discuții:Dl. Primar Morar Nicolae Florin spune că în acest sens vom verifica avizele cu care 
s-a dus piatră, pentru vedea dacă suma alocată a fost folosită în scopul cerut.
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Consiliul Local aprobă cererea .

Nemaifiind discuții, Președintele declară lucrările ședintei închise la ora 18,06.

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

SUCIU GHEORGHE                        Maria-Monica Ilea      
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