
1 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

COMUNA SĂSCIORI 

CONSILIUL  LOCAL                    

                        

PROCES VERBAL 

  

 Încheiat astăzi 16 decembrie  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 , 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. Ciorogariu Ioan-Cristian ( plecat la 

muncă în Germania cu cobntract individual de muncă - fiind absent. 

 La ședință participă dl. primar Nicolae-Florin Morar, consilierul primarului-Muntean Ioan Marius , 

preotul Paroh al Parohiei Ortodoxe Sebeșel și câțiva cetățeni ai comunei Săsciori: dl.Bădilă, dl.Itu Ilie, dl. 

Bodea Valer, dl.Zamora Doru, dl.Dumitru Mărginean și dl. Drăghici Dumitru. 

 La propunerea consilierilor, invitații prezenți la ședință iau cuvântul : 

1). Preotul Paroh al Parohiei Ortodoxe Sebeșel, ia cuvântul și îi roagă pe domnii consilieri să îi aprobe 

suma de 45.000, deoarece nu îi sunt suficienți banii alocați și nu poate finaliza lucrarea , deoarece s-au 

suplimentat lucrările începute în vară. 

2). Dl.Bădilă-cetățean al comunei Săsciori, ia cuvântul și îi întreabă pe consilieri ce se întâmplă cu 

pământurile din luncă , că se vor muta , dacă s-au întrodus stâlpi la școală, pământurile se vor muta cu 5 m. 

 Dl.consilier Martin Mihai George spune să vină dl. de la cadastru sus și să îi lămurească dacă este 

întabulat. 

 Dl. Itu Ilie-cetățean al comunei Săsciori, ia cuvântul și spune că toate grădinile au avut același 

aliniament și dorește să rămână pe vechiul amplasament, iar cine le-a dat voie să pună stâlpi și să facă cale 

să rezolve problema. Totodată dl. ITU ILIE le aduce la cunoștiință consilierilor că pentru acele pământuri 

au fost în judecată ( punându-le la dispoziție o copie după sentința civilă nr.2945/1992) și că nu este corect 

ca atâta timp cât există o sentință civilă să nu ți cont de ea, ba mai mult  dl. Nistor a îngrădit acolo și fără 

acceptul cuiva nu cred că îndrăznea, noi am băgat acolo gunoi  și nu ne convine plus că d-na Bodea a 

rămas cu 4 m de pământ în plus, cum se excplică? 

 Tot în acest dosar , primăria dă o adeverință prin care spune că acolo nu este drum, deși el există 

din 1907-1915, nu îmi mai aduc aminte cine era primar atunci... 

 Aceste fiind spuse, d-na consilier Irimie Ancuța Valentina, spune că ar fi corect ca și Școala și 

Departamentul urbanism și cadastru să se întâlnească, să aibă o discuție pe acestă temă și să analizeze care 

este soluția corectă. Primăria să anuleze titlul de proprietate cu terenul lui Nistor fie iertat. 

3).Dl. Bodea Valer din Căpâlna, nr.169 bis ia cuvântul și spune : cu ocazia asfaltării Străzii obreja la 

podeț la Pârul Cetății, primăria l-a rugat să-i lase să lucreze și eu făcusem dig să nu vină pârâul, iar 

primăria ca stricat 10m din dig. Eu de azi vară stau cu grădina desfăcută și cu zidul stricat. De aceea azi am 

venit în fața dumneavostră să mă ajutați cu 6 gambioane și piatră. Prin fața porții, în urma lucrărilor, 

drumul s-a înălțat 30cm și nu pot ieși din curte. Mai am nevoie de 2 tuburi și nu mi le permit că sunt 

pensionar. 

 Consiliul Local este de acord să se remediaze acestă situație , dacă s-a afectat din vina noastră. 

 Dl. primar Nicvolae Florin Morar spune că într-adevăr cheltuiala nu e mare, dar până de Crăciun nu 

vine nimeni și nu se poate remedia situația până în primăvară. 

 Dl. Bodea spune că atunci s-a rugat primăria de dânsul, iar acum ajunge să se roage dânsul de 

primărie. 

4).Dl.Zamora Doru din Căpâlna, Livadie-Marga spune că are și dânsul o doleanță vizavi de ridicarea 

gunoiului menajer , deorece nu urcă mașina de gunoi și nu i-a fost ridicat gunoiul de 3 săptămâni și 
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totodată solicită modificarea condițiilor de plată, adică să plătească doar ceea ce se ridică. Mai spune că 

șoferii i-au dat soluția să coboare gunoiul la principală. 

 Dl. viceprimar Nicoară Gheorghe spune că are cunoștiință de acestă situație, dar că mașina de gunoi 

care vine în teren fiind foarte mare , ca trenul , nu poate intra pe stardă. Dânsul le spune consilierilor că în 

aceea zi a fost la telefon cu directorul firmei de salubritate și chiar la rugat să ne lase pe noi să facem 

porogramul mașinilor , pentru că noi cunoaștem zona, iar dânsul a spus că la el în firmă nu face nimeni 

program. 

 Consiliul local  Săsciori, îl asigură pe dl. Zamora că se vor face demersurile necesare pentru 

soluționarea problemelor cetățenilor. 

 Dl. Muntean Ioan Marius-consilierul primarului, ia cuvântul și spune că se putea trimite mașina 

primăriei să se ia gunoiul, după care sâmbăta să îl dea la mașină când vine. 

 Dl. Muntean Ioan Marius mai spune să îl pună pe dânsul responsabil cu domeniul public al 

comunei Săsciori și promite că oamenii nu vor mai veni la ședință cu astfel de proibleme. 

 Dl. consilier Martin Mihai George spune să se dea firmei de salubrizare o schiță cu zonei în care 

este nevoie de mașină mică și în care este nevoie de mașină mare. 

 Dl. consilier Glonț Ioan Iulian , spune că dorește să se pună la dispoziția Consiliului local , 

contractul de salubrizare încheiat cu noua firmă. 

5). Dl. Mărginean Ioan din Răchita, nr.139 solicită rezolvarea problemei vizavi de mizeria de pe Valea 

Răchiții, mai exact a dejecțiilor menajere , care vin de pe vale de la 14 case. 

 Dl. consilier Cibu Ștefan că de 1 an nu se vede nimic , că pe site-ul primăriei nu este nimic,  iar 

comunicarea este deficitară; 8 ore suntem în slujba cetățeanului. 

 Dl. consilier Pintilie intervine și spune că vrea să se aibă în vedere dacă sunt familii de 4-5 

persoane și plătesc gunoi doar pentru 2 persoane. 

 Dl. consilier Martin Mihai George spune că sunt mecanisme prin care să se oprească aceste 

evenimente înainte de producerea lor, cum ar fi amenzile! 

6). Dl. Dumitru Mărginean -persoană cu handicap , prezent la ședință pentru ajutor proteză la picior 

este redirecționat către compartimentul asitență socială. 

 Înainte de a începe ședința propriu zisă de astăzi, D-na Maria Monica Ilea-p.secretarul general al 

comunei Săsciori le solicită consilierilor să îi acorde două minute și îi informează pe  Consilierii locali ai 

comunei Săsciori, că în conf. cu art.225 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ : 

”(1) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată 

pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local, respectiv în 

consiliul judeţean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. 

(2) Fiecare consilier local, respectiv consilier judeţean, precum şi viceprimarii, respectiv 

vicepreşedinţii consiliului judeţean sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este 

făcut public prin grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.” 

iar dacă se poate până la ședința din luna IANUARIE 2022 să îi prezinte acest raport anual de 

activitate și eventual procesele verbale trimestriale/ informările trimestriale, pe care le-au întocmit 

în urma întâlnirilor cu cetățenii. 

 Acestea fiind zise, declară ședința deschisă. 

 Lucrările ședinței care au avut loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Săsciori, str.Principală, 

nr.363, comuna Săsciori, județul Alba, având următorul: 
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                                                                     PROIECT AL ORDINII DE ZI 
 al ședinței– ordinare- din ziua de 16 decembrie 2021, ora 14,00;   

 

 1.Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare; 
 

 2.Aprobarea ordinii de zi a ședinței – ordinare- din ziua de 16 decembrie 2021, ora 14,00 

  
 3.Proiect de hotărâre privind alegerea d-nei/d-lui consilier NICOARĂ GHEORGHE ca  preşedinte 

de şedinţã pentru luna DECEMBRIE 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; 
 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea  efectuării unor cheltuieli  materiale pentru organizarea 

serbării Pomului  de Crăciun 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; 
 -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; 

 

5.Proiect de hotărâre  privind modificarea și actualizarea anexei 2-stat de funcţii din aparatul de 

specialitate al  primarului comunei Săsciori, județul Alba, aprobat prin HCL 49/2021 
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; 

 

 6.Proiect de hotărâre privind stabilirea cantităților de masă lemnoasă ce se poate recolta în anul 

2022 și a metodologiei de calcul a prețului de referință al ,,masei lemnoase pe picior ,, din fondul 

forestier proprietate publică a comunei Săsciori ce se va vinde către operatorii economici/grupuri de 

operatori economici, prin licitații sau negocieri în anul 2022 
Iniţiator : Nicolae Florin Morar-primar 

          Raport compartiment specialitate: compartiment contabilitate 
          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 majorarea  tarifelor din  contractul de prestări servicii silvice  nr.3542 

din 02.05.2019 încheiat  între Comuna Săsciori  și Ocolul Silvic Sâpcea Cugir RA 
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Iniţiator : Nicolae Florin Morar-primar 

          Raport compartiment specialitate: compartiment contabilitate 
          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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Săsciori 

pe anul 2021 

Iniţiator :Morar Nicolae Florin-primar 

          Raport compartiment specialitate: compartiment contabilitate 

          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.Diverse 

 

  Se trece la prezentarea punctului I de pe ordinea de zi: 

 Aprobarea Procesului verbal , încheiat cu ocazia  ședinței – extraordinare cu convocare de 

îndată–  ce a avut loc în ziua de 26 noiembrie 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:  

 Aprobarea ordinii de zi  a ședinței – ordinare – din ziua de 16 decembrie 2021, ora 14,00, precum 

și suplimentarea acesteia cu cele două proiecte de hotărâre mai sus menționate , la inițiativa Primarului 

comunei Săsciori. 

Totodată Dl. Primar Nicolae Florin Morar, propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele 

puncte: 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de primă înscriere în cartea 

funciară a imobilului înscris în T.P. nr.14178/1058 emis în 13/08/2009, având nr. de tarla 39, nr.parcela 

1023 ,categoria de folosință ,, pășune” în suprafață de 823076mp, înscris la poziția nr.52 în domeniul 

privat  al comunei Săsciori 
          Iniţiator : Nicolae Florin Morar-primar 

          Raport compartiment specialitate:compartiment cadastru 
-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 

 

 2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  acceptarea ofertei de donație  a terenului în suprafață de 

1241 mp din suprafața totală de 15755 mp,  înscris în Cartea Funciară nr. 72663 Săsciori,  având numar 

cadastral 72663 situat în extravilanul Comunei Săsciori, jud. Alba 

          Iniţiator : Nicolae Florin Morar-primar 
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          Raport compartiment specialitate:compartiment cadastru 
-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 

 

Nefiind discuții ,  se supune la vot Aprobarea ordinii de zi, , precum și suplimentarea acesteia care  se 

aprobă de către Consiliul local al comunei Săsciori  cu -14 voturi pentru – în unanimitate din numărul 

consilierilor prezenți . 

 

 Se  trece la punctul III de pe ordinea de zi: 

  Proiect de hotărâre privind alegerea d-nei/d-lui consilier NICOARĂ GHEORGHE ca  preşedinte de 

şedinţã pentru luna DECEMBRIE 2021 

 -D-na. consilier IRIMIE ANCUȚA-VALENTINA, președintele Comisiei nr.1 -pentru agricultură, 

economico-financiară, amenajarea teritoriului și prezintă  avizul favorabil la Proiectul de hotărâre 

privind alegerea d-nei/d-lui consilier NICOARĂ GHEORGHE ca  preşedinte de şedinţã pentru luna 

DECEMBRIE 2021 

  -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-nei/d-lui consilier NICOARĂ 

GHEORGHE ca  preşedinte de şedinţã pentru luna DECEMBRIE 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-nei/d-lui consilier 

NICOARĂ GHEORGHE ca  preşedinte de şedinţã pentru luna DECEMBRIE 2021 

 

Nefiind discuții pe marginea acestui proiect,  Președintele de ședință- dl consilier NICOARĂ 

GHEORGHE, supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea d-nei/d-lui consilier NICOARĂ 

GHEORGHE ca  preşedinte de şedinţã pentru luna DECEMBRIE 2021care se aprobă -14 voturi pentru – 

în unanimitate din numărul consilierilor prezenți  -  devenind astfel Hotărârea nr.87/2021. 

 

 Se  trece la punctul IV de pe ordinea de zi: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea  efectuării unor cheltuieli  materiale pentru organizarea 

serbării Pomului  de Crăciun 2021  

  - D-na. consilier IRIMIE ANCUȚA-VALENTINA, președintele Comisiei nr.1 -pentru 

agricultură,economico-financiară, amenajarea teritoriului și prezintă  avizul favorabil la Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea  efectuării unor cheltuieli  materiale pentru organizarea serbării 

Pomului  de Crăciun 2021 

  -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 aprobarea  efectuării unor cheltuieli  

materiale pentru organizarea serbării Pomului  de Crăciun 2021 

  -Dl. consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridică, de disciplină, protecția mediului 

și turism prezintă avizul favorabil la Proiectul de hotărâre privind aprobarea  efectuării unor cheltuieli  

materiale pentru organizarea serbării Pomului  de Crăciun 2021 

Nefiind discuții pe marginea acestui proiect,  Președintele de ședință- dl consilier NICOARĂ 

GHEORGHE, supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  efectuării unor cheltuieli  materiale 

pentru organizarea serbării Pomului  de Crăciun 2021 care se aprobă -14 voturi pentru – în unanimitate 

din numărul consilierilor prezenți  -  devenind astfel Hotărârea nr.88/2021. 
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 Se  trece la punctul V de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea anexei 2-stat de funcţii din aparatul de 

specialitate al  primarului comunei Săsciori, județul Alba, aprobat prin HCL 49/2021 

 -D-na. consilier IRIMIE ANCUȚA-VALENTINA, președintele Comisiei nr.1 -pentru agricultură, 

economico-financiară, amenajarea teritoriului și prezintă  avizul favorabil la Proiectul de hotărâre 

privind modificarea și actualizarea anexei 2-stat de funcţii din aparatul de specialitate al  primarului 

comunei Săsciori, județul Alba, aprobat prin HCL 49/2021 

  -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 modificarea și actualizarea anexei 2-stat de 

funcţii din aparatul de specialitate al  primarului comunei Săsciori, județul Alba, aprobat prin HCL 

49/2021 

  -Dl. consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridică, de disciplină, protecția mediului 

și turism prezintă avizul favorabil la Proiectul de hotărâre privind modificarea și actualizarea anexei 2-

stat de funcţii din aparatul de specialitate al  primarului comunei Săsciori, județul Alba, aprobat prin 

HCL 49/2021 

 

 D-na. consilier IRIMIE ANCUȚA-VALENTINA propune ca la compartimentul Asistență Socială să 

se aibă în vedere să se modifice organigrama și statul de funcții astfel:d-na Carmen Almășan să facă 

parte din compartimentul antemenționat, având în vedere faptul că în fișa postului are atribuții de 

asistență socială și nu de cadastru. 

 Dl. Cibu Ștefan și Dl. Martin Mihai George , întreabă dacă vor mai interveni modificări în statul de 

funcții și dacă vor mai fi concursuri? 

 D-na Maria-Monica Ilea , p. secretarul general al comunei, le spune consilierilor că deocamdată va fi 

concurs cu siguranță pentru postul de secretar și va vedea ce o să-i mai comunice dl. primar. 

 Nefiind discuții pe marginea acestui proiect,  Președintele de ședință- dl consilier NICOARĂ 

GHEORGHE, supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și actualizarea anexei 2-stat de 

funcţii din aparatul de specialitate al  primarului comunei Săsciori, județul Alba, aprobat prin HCL 

49/2021care se aprobă -14 voturi pentru – în unanimitate din numărul consilierilor prezenți  -  devenind 

astfel Hotărârea nr.89/2021. 

 

        Se  trece la punctul VI de pe ordinea de zi: 

 Proiect de hotărâre privind stabilirea cantităților de masă lemnoasă ce se poate recolta în anul 

2022 și a metodologiei de calcul a prețului de referință al ,,masei lemnoase pe picior ,, din fondul 

forestier proprietate publică a comunei Săsciori ce se va vinde către operatorii economici/grupuri de 

operatori economici, prin licitații sau negocieri în anul 2022 

 -D-na. consilier IRIMIE ANCUȚA-VALENTINA, președintele Comisiei nr.1 -pentru agricultură, 

economico-financiară, amenajarea teritoriului și prezintă  avizul favorabil la Proiectul de hotărâre 

privind stabilirea cantităților de masă lemnoasă ce se poate recolta în anul 2022 și a metodologiei de 

calcul a prețului de referință al ,,masei lemnoase pe picior ,, din fondul forestier proprietate publică a 

comunei Săsciori ce se va vinde către operatorii economici/grupuri de operatori economici, prin licitații 

sau negocieri în anul 2022 

  -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 stabilirea cantităților de masă lemnoasă ce se 

poate recolta în anul 2022 și a metodologiei de calcul a prețului de referință al ,,masei lemnoase pe 

picior ,, din fondul forestier proprietate publică a comunei Săsciori ce se va vinde către operatorii 

economici/grupuri de operatori economici, prin licitații sau negocieri în anul 2022 
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  -Dl. consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridică, de disciplină, protecția mediului 

și turism prezintă avizul favorabil la Proiectul de hotărâre privind stabilirea cantităților de masă 

lemnoasă ce se poate recolta în anul 2022 și a metodologiei de calcul a prețului de referință al ,,masei 

lemnoase pe picior ,, din fondul forestier proprietate publică a comunei Săsciori ce se va vinde către 

operatorii economici/grupuri de operatori economici, prin licitații sau negocieri în anul 2022. 

 Dl. consilier Glonț Ioan – Iulian, vine cu următorul amndament- să se modifice art.4 al 

PROIECTului DE HOTARARE nr.280/08.12.2021privind stabilirea cantităților de masă lemnoasă 

ce se poate recolta în anul 2022 și a metodologiei de calcul a prețului de referință al ,,masei lemnoase 

pe picior ,, din fondul forestier proprietate publică a comunei Săsciori ce se va vinde către operatorii 

economici/grupuri de operatori economici, prin licitații sau negocieri în anul 2022, care are următorul 

cuprins: 

  ”Art.4 Se aprobă pentru persoanele fizice, cu prioritate pentru cetățenii comunei Săsciori, pentru 

instituții și pentru agenții economici de pe raza comunei, cantitatea de 4.000  mc. Pentru fiecare familie se 

aprobă cantitatea de maxim 6  mc lemn, iar pentru pentru consumul propriu al persoanelor fizice 

autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociaților și fundațiilor cantitatea de 20 

mc.” 

 astfel: 

”Art.4 Se aprobă pentru persoanele fizice, exclusiv cetățeni ai comunei Săsciori, pentru instituții 

și pentru agenții economici de pe raza comunei, cantitatea de 4.000  mc. Pentru fiecare familie se 

aprobă cantitatea de maxim 6  mc lemn, iar pentru pentru consumul propriu al persoanelor fizice 

autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociaților și fundațiilor cantitatea de 

20 mc.” 
 

 Se supune la vot amendamentul propus de Dl. consilier Glonț Ioan, care se aprobă -14 voturi pentru – 

în unanimitate din numărul consilierilor prezenți. 

 Nemaifiind discuții pe marginea acestui proiect,  Președintele de ședință- dl consilier NICOARĂ 

GHEORGHE, supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea cantităților de masă lemnoasă ce se 

poate recolta în anul 2022 și a metodologiei de calcul a prețului de referință al ,,masei lemnoase pe 

picior ,, din fondul forestier proprietate publică a comunei Săsciori ce se va vinde către operatorii 

economici/grupuri de operatori economici, prin licitații sau negocieri în anul 2022 care se aprobă -14 

voturi pentru – în unanimitate din numărul consilierilor prezenți  -  devenind astfel Hotărârea nr.90/2021. 

  

  Se  trece la punctul VII de pe ordinea de zi: 

 Proiect de hotărâre privind majorarea  tarifelor din  contractul de prestări servicii silvice  nr.3542 

din 02.05.2019 încheiat  între Comuna Săsciori  și Ocolul Silvic Sâpcea Cugir RA 

  -D-na. consilier IRIMIE ANCUȚA-VALENTINA, președintele Comisiei nr.1 -pentru agricultură, 

economico-financiară, amenajarea teritoriului și prezintă  avizul favorabil la Proiectul de hotărâre 

privind majorarea  tarifelor din  contractul de prestări servicii silvice  nr.3542 din 02.05.2019 încheiat  între 

Comuna Săsciori  și Ocolul Silvic Sâpcea Cugir RA 

  -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 majorarea  tarifelor din  contractul de prestări 

servicii silvice  nr.3542 din 02.05.2019 încheiat  între Comuna Săsciori  și Ocolul Silvic Sâpcea Cugir RA 

  -Dl. consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridică, de disciplină, protecția mediului 

și turism prezintă avizul favorabil la Proiectul de hotărâre privind majorarea  tarifelor din  contractul de 

prestări servicii silvice  nr.3542 din 02.05.2019 încheiat  între Comuna Săsciori  și Ocolul Silvic Sâpcea 

Cugir RA. 
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 D-na. consilier IRIMIE ANCUȚA-VALENTINA,  vine cu următoarea propunere :dacă  Ocolul 

Silvic Sâpcea Cugir RA a solicitat să se  majoreze tariful fără T.V.A pentru paza pădurii ,  de la 8 lei/ha/lună  

la 11 lei/ha/lună, noi să aprobăm să se majoreze tariful fără T.V.A pentru paza pădurii la 10 lei/ha/lună. 

 Se supune la vot propunerea făcută de D-na. consilier IRIMIE ANCUȚA-VALENTINA, care se aprobă 

-14 voturi pentru – în unanimitate din numărul consilierilor prezenți. 

 Nefiind discuții pe marginea acestui proiect,  Președintele de ședință- dl consilier NICOARĂ 

GHEORGHE, supune la vot proiectul de hotărâre privind majorarea  tarifelor din  contractul de prestări 

servicii silvice  nr.3542 din 02.05.2019 încheiat  între Comuna Săsciori  și Ocolul Silvic Sâpcea Cugir RA 

care se aprobă țințnd cont de amendamentul adus de d-na consilier Irimie Ancuța cu -14 voturi pentru – în 

unanimitate din numărul consilierilor prezenți  -  devenind astfel Hotărârea nr.91/2021. 

 

  Se  trece la punctul VIII de pe ordinea de zi: 

  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Săsciori pe  

anul 2021 

  -D-na. consilier IRIMIE ANCUȚA-VALENTINA, președintele Comisiei nr.1 -pentru agricultură, 

economico-financiară, amenajarea teritoriului și prezintă  avizul favorabil la Proiectul de hotărâre 

 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Săsciori pe anul 2021 

 

  -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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al  

comunei Săsciori pe anul 2021 

 

  -Dl. consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridică, de disciplină, protecția mediului ș 

i turism prezintă avizul favorabil la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și  

cheltuieli al comunei Săsciori pe anul 2021 
 Dl. Primar Nicolae-Florin Morar, le adduce la cunoștiință consilierilor că este necesar să schimbăm și 

centrala de la primărie, deoarece nu mai este funcțională și am avea nevoie de 20000 lei, iar pentru acestă 

învestiție, suma  să se utilizeze din excedent. 

 Nefiind discuții pe marginea acestui proiect, toți consilierii fiind de acord cu propunerea făcută de  

dl. Primar – în unanimitate din numărul consilierilor prezenți  , Președintele de ședință- dl consilier  

NICOARĂ GHEORGHE, supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și  

cheltuieli al comunei Săsciori pe anul 2021 care se aprobă -14 voturi pentru –  devenind astfel 

 Hotărârea nr.92/2021. 
 

Se  trece la punctul IX de pe ordinea de zi: 

   Diverse: 

1.Cererea RCS&RDS S.A  nr. 9271/22.10.2021, cu sediul social în București, str.Dr.Staicovici, 

nr.75,Forum 200Building, Faza 1, Etaj.2, sector5, prin care solicită închirierea/ concesionarea unei 

suprafețe de teren de 250 mp și drum de acces pentru edificarea unui pilon. Se menționează că există și 

un acord verbal de la APA CTTA în sensul cedării siprafeței necesarepentru a fi concesionate, deoarece 

acest teren este concesionat de către APA CTTA. 

  Se trece la discuții:  

 Dl. consilier Martin Mihai George spune că dacă  APA CTTA își asumă.... 

 

  Consiliul Local respinge cererea, terenul fiind concesionat la APA CTTA: 
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2.Cererea d-lui Cucuian Florin  nr.56/26.10.2021, în calitate de concesionar al lotului nr.5 din zona 

Poarta Raiului,conform contractului de concesiune 4625/2017, prin care solicită vânzarea imobilului 

concesionat: 

  Se trece la discuții:  

 Dl. consilier Martin Mihai George spune să facă dovada autorizației în construcții , după care 

vedem. 

 

 Consiliul Local solicită clarificări vizavi de stadiul construcției care face obiectul 

contractului de concesiune. 
 

3.Cererea  d-lui Izdrăilă Gabriel nr.10046/16.11.2021, domiciliat în loc.Alba Iulia, str. Cloșca, nr.3,  

bl.C6, jud.Alba, în calitate de împuternicit mandatar  a d-lui Izdrăilă Oliviu Marcel , concesionar al 

contractului de concesiune nr. 2747/2008 , prin care solicită îndreptarea erorii materiale strecurate în 

contractul de concesiune în sensul că C.N.P-ul este incorect 

   Se trece la discuții:  

 Dl. Muntean Ioan Marius – consilierul primarului, spune că este greșeala noastră și trebuie să remediem 

situația. 

 Consiliul Local aprobă cererea 

 

4.Cererea d-lui Colhon Romulus nr.57/22.11.2021, domiciliat loc.Laz,nr.120, com.Săsciori,   jud.Alba, 

prin care solicită aprobarea lucrărilor de construcții în vederea montării de pavele în fața locuinței. 

 Se trece la discuții:  

Dl. consilier Martin Mihai George spune că din câte știe, lucrările sunt gata, doar că omul a cerut 

aprobare să fie acoperit. 

 

 

  Consiliul Local aprobă cererea 

 

5.Cererea COOP. AGRICOLE MIORIȚA OACHEȘĂ  nr.58/22.11.2021, cu sediul în loc. Săsciori, 

nr.389, jud.Alba, prin care solicită acordul de principiu al Consiliului local al Comunei Săsciori în 

vederea Elaborării PUZ-ului pentru CENTRU DE SACRIFICARE INTEGRAT MIORIȚA OACHEȘĂ 

SĂSCIORI. 

 Se trece la discuții:  

Dl. consilier Martin Mihai George spune că știe despre ce este vorba și că ar fi în regulă să i se dea 

acest acord de principiu. Totodată , dânsul se abține de la propunerea făcută. 

  Consiliul Local dă un ACORD DE PRINCIPIU în vederea Elaborării PUZ-ului pentru 

CENTRU DE SACRIFICARE INTEGRAT MIORIȚA OACHEȘĂ SĂSCIORI. 

 

6.Cererea preotului paroh al Parohiei Ortodoxe Române Răchita -ANDREI ROȘCA înregistrată sub 

nr.60/23.11.2021, prin care solicită construirea unei capele mortuare în cimitirul din loc.Răchita. 

 Se trece la discuții:  

Dl. consilier Martin Mihai George, propune să găsescă soluția prin care  cedează terenul  în favoarea 

Comunei Săsciori, după care să investim noi , să construim și  să mai aducem un venit la bugetul 

local. 

 

 Consiliul Local propune ca cererea să rîmână în discuție. 
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7.Cererea Parohiei Ortodoxe Române Sebeșel nr.63/13.12.2021, prin care solicită sprijin financiar 

pentru finalizarea lucrărilor în cuantum de 45062,92 lei(menționând că suma de  85910 lei pe care a 

primit-o în decursul acestui an este insuficientă) 

 Se trece la discuții:  

Dl. consilier Martin Mihai George, spune să justifice odată suma cerută în primă fază, să actualizeze 

lista de prețuri și să aducă devizul actualizat cu diferența rămasă de executat. 

 

 Consiliul Local amână pronunțarea asupra cererii, până la justificarea sumelor, 

actualizarea prețurilor și refacerea devizului de lucrări. 

 
8.Cererea d-lui Iancu Vasile nr.62/13.12.2021, domiciliat loc.Dumbrava, nr.8, com.Săsciori,   jud.Alba, 

prin care solicită aprobarea prelungirii contractului de închiriere(zona CAP). 

Se trece la discuții:  

Consilierii cunoscând situația, sunt de acord cu prelungirea contractului pe încă 1 an. 

 

  Consiliul Local aprobă cererea cu posibilitate de prelungire pe perioada de 1 an. 
 

  Se  trece la punctul X de pe ordinea de zi: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în cartea funciară a 

imobilului înscris în T.P. nr.14178/1058 emis în 13/08/2009, având nr. de tarla 39, nr.parcela 1023 

,categoria de folosință ,, pășune” în suprafață de 823076mp, înscris la poziția nr.52 în domeniul privat  

al comunei Săsciori 

  -D-na. consilier IRIMIE ANCUȚA-VALENTINA, președintele Comisiei nr.1 -pentru agricultură, 

economico-financiară, amenajarea teritoriului și prezintă  avizul favorabil la Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea documentației de primă înscriere în cartea funciară a imobilului înscris în T.P. 

nr.14178/1058 emis în 13/08/2009, având nr. de tarla 39, nr.parcela 1023 ,categoria de folosință ,, 

pășune” în suprafață de 823076mp, înscris la poziția nr.52 în domeniul privat  al comunei 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 aprobarea documentației de primă înscriere 

în cartea funciară a imobilului înscris în T.P. nr.14178/1058 emis în 13/08/2009, având nr. de tarla 39, 

nr.parcela 1023 ,categoria de folosință ,, pășune” în suprafață de 823076mp, înscris la poziția nr.52 în 

domeniul privat  al 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 aprobarea documentației de primă 

înscriere în cartea funciară a imobilului înscris în T.P. nr.14178/1058 emis în 13/08/2009, având nr. de 

tarla 39, nr.parcela 1023 ,categoria de folosință ,, pășune” în suprafață de 823076mp, înscris la poziția 

nr.52 în domeniul privat  al comunei Săsciori 

 Nefiind discuții pe marginea acestui proiect,  Președintele de ședință- dl consilier NICOARĂ 

GHEORGHE, supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în 

cartea funciară a imobilului înscris în T.P. nr.14178/1058 emis în 13/08/2009, având nr. de tarla 39, 

nr.parcela 1023 ,categoria de folosință ,, pășune” în suprafață de 823076mp, înscris la poziția nr.52 în 

domeniul privat  al comunei Săsciori 

care se aprobă -14 voturi pentru – în unanimitate din numărul consilierilor prezenți  -  devenind astfel 

Hotărârea nr.93/2021. 

 

   Se  trece la punctul XI de pe ordinea de zi: 
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 Proiect de hotărâre privind  acceptarea ofertei de donație  a terenului în suprafață de 1241 mp din 

suprafața totală de 15755 mp,  înscris în Cartea Funciară nr. 72663 Săsciori,  având numar cadastral 72663 

situat în extravilanul Comunei Săsciori, jud. Alba 

 -D-na. consilier IRIMIE ANCUȚA-VALENTINA, președintele Comisiei nr.1 -pentru agricultură, 

economico-financiară, amenajarea teritoriului și prezintă  avizul favorabil la Proiectul de hotărâre 

privind  acceptarea ofertei de donație  a terenului în suprafață de 1241 mp din suprafața totală de 15755 mp,  

înscris în Cartea Funciară nr. 72663 Săsciori,  având numar cadastral 72663 situat în extravilanul Comunei 

Săsciori, jud. Alba 

 -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  acceptarea ofertei de donație  a terenului în 

suprafață de 1241 mp din suprafața totală de 15755 mp,  înscris în Cartea Funciară nr. 72663 Săsciori,  

având numar cadastral 72663 situat în extravilanul Comunei Săsciori, jud. Alba 

 -Dl. consilier Cibu Ștefan, președintele Comisiei nr. 3 – juridică, de disciplină, protecția mediului 

și turism prezintă avizul favorabil la Proiectul de hotărâre privind  acceptarea ofertei de donație  a 

terenului în suprafață de 1241 mp din suprafața totală de 15755 mp,  înscris în Cartea Funciară nr. 72663 

Săsciori,  având numar cadastral 72663 situat în extravilanul Comunei Săsciori, jud. Alba 

 

 

 

 Nefiind discuții pe marginea acestui proiect,  Președintele de ședință- dl consilier NICOARĂ 

GHEORGHE, supune la vot proiectul de hotărâre privind  acceptarea ofertei de donație  a terenului în 

suprafață de 1241 mp din suprafața totală de 15755 mp,  înscris în Cartea Funciară nr. 72663 Săsciori,  

având numar cadastral 72663 situat în extravilanul Comunei Săsciori, jud. Alba care se aprobă -14 voturi 

pentru – în unanimitate din numărul consilierilor prezenți  -  devenind astfel Hotărârea nr.94/2021. 

 

   Nemaifiind discuții, Președintele de ședință declară lucrările ședintei închise la ora 16,08. 

  

 

             Președinte de ședință,                                                          Întocmit 

                Consilier,                                             p.  Secretarul general al comunei ,                                                    

 NICOARĂ GHEORGHE                                 Maria-Monica Ilea         


