
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
SECRETAR GENERAL        
                       

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 18 iunie 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  Maria-Monica Ilea, p. secretarul general al comunei, anunță că toți consilierii au fost 
invitați - la această ședință, şi din totalul de 15 consilieri, sunt prezenți la ședință 15 consilieri.

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 18 iunie 2021, ora 9,00;  

1.   Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare;

2.Proiect de hotărâre   privind alegerea  preşedintelui  de şedinţã pentru luna IUNIE 2021
Iniţiator : Nicolae-Florin Morar - primar
          Raport compartiment specialitate: secretar general
          Aviz comisii specialitate :

-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 rectificarea bugetului local pe anul 2021
Iniţiator: Nicoară Gheorghe -viceprimar
            Raport compartiment specialitate:  Compartiment buget-finanțe, impozite și taxe locale;
            Aviz comisii specialitate :

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

D-na Maria-Monica Ilea, p. secretarul general al comunei, anunță că lucrările ședinței au 
început și că d-nii consilieri au la dispoziție 3 ore din acest moment pentru a transmite votul electronic/ 
avizele comisiilor de specialitate pentru Proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi.

D-na consilier Irimie Ancuța Valentina, comunică prin intermediul aplicației WhatsApp pe care 
am creat un grup ce poartă  numele“CL SĂSCIORI 2020” pentru  a veni în întâmpinarea celor care 
nu au adresă de e-mail, că nu este de acord cu pv-al ședinței anterioare. Dânsa consideră că cel puțin la
partea de discuții la care a participat nu este corect și complet, exact cum s-au desfășurat evenimentele; 
Consideră că acest PV eronat și lapidar și deasemenea spune căm își rezervă dreptul de a-l ataca în 
contencios administrativ.

 D-na consilier Irimie Ancuța Valentina, mai spune că pe lânagă aspectele prezentate anterior, 
acesta nu le-a fost pus la dispoziție , odată cu restul  materialelor de ședință.

D-na Maria-Monica Ilea, p. secretarul general al comunei, îi răspunde prin intermediul aceleași 
aplicații că este dreptul dumneai să facă cum consideră și totodată îi aduce la cunoștiință că votul și 
amendamentele se consemnează în scris.

Între timp dl. consilier DRĂGHICIU VASILE, vine la sediul primăriei să își exprime votul vizavi
de proiectele de hotărâre aflate pe ordinea e zi a  ședinței– extraordinare cu convocare de îndată-  în ziua
de 18 iunie 2021 și îl propune ca președinte de ședință pe dl. consilier Ciorogariu Cristian.
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D-na Maria-Monica Ilea, p. secretarul general al comunei, le comunică consilierilor prin 
intermediul aplicației  WhatsApp propunerea făcută de dl. consilier DRĂGHICIU VASILE.( ora 10,07)

 D-na consilier Irimie Ancuța Valentina, intervine și spune că ședința a început de peste o oră, așa
este?

D-na Maria-Monica Ilea, răspunde:”Dacă nu sunteți de acord faceți alte propuneri. Încă nu am 
primit de la nimeni alte propuneri, înafară de dl.Drăghiciu și încă nimeni nu și-a exprimat votul!”

D-na consilier Irimie Ancuța Valentina, mă apelează telefonic la ora 10,56 și întreabă: dacă a 
transmis avizul comisiei, luând legătura telefonic cu membrii comisiei din care face parte, dacă mai este 
nevoie să transmită fiecare votul separat.

 D-na Maria-Monica Ilea, răspunde că nu este nevoie să transmită raportul de avizare separat 
fiecare membru al comisiei, este suficient dacă  a transmis dânsa raportul în calitate de Președinte al 
Comisiei nr.1 -pentru agricultură, economico-financiară, amenajarea teritoriului și urbanism;

REZULTAT VOT TRANSMIS ELECTRONIC prin e-mail , PENTRU SEDINȚA EXTRAORDINARĂ
DIN

18 iunie 2021, ora 9,00 DESFAȘURATĂ LA DISTANȚĂ

Nr.crt. Denumire Vot pentru/împotrivă/abținere
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare 6/8/1

2. Ordinea de zi a ședinței– extraordinare cu convocare de
îndată- din 18 .06.2021

7/7/1

3. Proiect de hotărâre privind alegerea  preşedintelui  de 
şedinţã pentru luna IUNIE 2021

6/7/2

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 
pe anul 2021

7/8

Ținând cont de rezultatul votului exprimat, transmis electonic și în conformitate cu prevederile 
ART.139 Adoptarea hotărârilor consiliului local
     alin.(3): Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) unde: (  cc)  reprezintă 
majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în 
funcție ai organului colegial; ) a consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:
a)hotărârile privind bugetul local;

(10) Abținerile se numără la voturile împotrivă.

(11) Dacă pe parcursul desfășurării ședinței nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru
adoptarea proiectului de hotărâre, președintele de ședință amână votarea până la întrunirea acesteia.

Față de cele expuse mai sus , constat că nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru 
adoptarea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi pentru ședința  extraordinară cu convocare de 
îndată-  din ziua de 18 iunie 2021.

Având în vedere încheierea timpului alocat pentru ședința de azi, dl. consilier Martin Mihai, 
propune pentru luna IUNIE , președinte de ședință pe d-na consilier IRIMIE ANCUȚA .

   Ședinta s-a încheiat la ora 12,02

                                                          Întocmit
                                                                      p.  Secretarul general al comunei ,

                      Maria-Monica Ilea
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https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291967972&d=2021-06-21#p-291967972
https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291967972&d=2021-06-21#p-291967972
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