
ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL  LOCAL                   
                       

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi  de  28 octombrie 2020 cu ocazia desfasurarii ședinței –extraordinare – a 
Consiliului local Săsciori, care are loc  în Căminul Cultural al comunei Săsciori, str.Principala, nr.4, 
comuna Sasciori, judetul Alba.

La această ședință de Consiliu participă Dl. Primar si D-na Ilea Maria Monica- p. secretarul 
general al comunei.

Dl. consilier  Glonț Ioan-Iulian propune  ca președinte de ședință pentru luna octombrie
2020 pe doamna consilier Irimie Ancuța Valentina  - adoptându-se  Hotărârea nr.87/2020, cu
unanimitate de voturi.

D-na. președinte  Irimie Ancuța Valentina constată că ședința a fost legal convocată prin
Dispoziția primarului nr.297/2020 și solicită d-nei Ilea Maria Monica să facă apelul nominal pentru
cvorumul de ședință, conf. Art. 243, alin.1. Lit.j din O.U.G nr.57/2019 privind Codul adminstrativ.

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

Președintele de ședință ia loc la pupitru şi preia conducerea lucrărilor ședinței.
            Anunță că ședința de astăzi este publică;
           Președintele de ședință supune spre aprobare următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI
al sedintei  – extraordinară -a Consiliului local Săsciori

  în ziua de  28 octombrie 2020, ora 9,00

1.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier.......ca președinte de 
ședință pentru luna octombrie 2020
Iniţiator: Nicolae-Florin Morar - primar
       Raport compartiment specialitate: Secretar general.
      

2.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate 
ale Consiliului local al comunei Săsciori
Iniţiator: Nicolae-Florin Morar - primar
           Raport compartiment specialitate: Secretar general.
         

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind alegerea domnului consilier local  ..............  în 
funcţia de Viceprimar a comunei Săsciori, județul Alba
       Raport compartiment specialitate:  Secretar general.
       Aviz comisii specialitate :
      -Comisia nr.3 - juridica si de disciplina, protectia mediului si turism;

Președintele de ședință supune spre aprobare Proiectul Ordinei de zi  - care se aprobă cu  15 
voturi pentru.

Se  trece la punctul II de pe ordinea de zi:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate ale



Consiliului local al comunei Săsciori
D-na. președinte de ședință, Irimie Ancuța Valentina, vine cu o propunere din partea PNL 

pentru componența comisiilor de specialitate astfel:
I. Comisia  pentru  agricultură,  economico-financiară,  amenajarea  teritoriului  şi

urbanism – formată din  5 membri:

1).FILIP ILEANA

2).MARTIN MIHAI-GEORGE

3).SBUCHEA GHEORGHE

4).CIOROGARIU IOAN-CRISTIAN

5).IRIMIE ANCUȚA-VALENTINA

II.Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi
 familie, muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport -formată din  5 membri:

1).PINTILIE NICOLAE-FLORIAN

2).PETRIȘOR VASILE

3).SBUCHEA GHEORGHE

4).DRĂGHICIU VASILE

5).GAVRILĂ ILIE

III.Comisia  juridică  şi  de  disciplină,  protecţia  mediului  şi  turism  –  formată  din  5
membri :

1).CIBU ȘTEFAN

2).STĂNUȘ NICOLAE

3).GLONȚ IOAN-IULIAN

4).NICOARĂ GHEORGHE

5).SUCIU GHEORGHE

Dl.Cibu Ștefan, roagă pe d-na președintă să mai repete odată prounerea facută referitor la
componența comisiilor pe domenii, după care se supune la vot această propunere, aprobându-se în
unanimitate.

D-na Irimie Ancuța Valentina , mai citește încă odată componența comisiei juridice, după
care   aceasta se retrage pentru a întocmi raportul de avizare pentru următorul proiect de hotărâre
de pe ordinea de zi și anume alegerea domnului consilier local  ..............  în funcţia de Viceprimar
a comunei Săsciori, județul Alba.

Comisia juridică, prezintă avizul favorabil al comisiei juridice pentru  PROIECTUL DE
HOTĂRÂRE  privind alegerea domnului consilier local  ..............  în funcţia de Viceprimar  a
comunei Săsciori, județul Alba.
      Deasemena, d-na președintă Irimie Ancuța Valentina, propune ca actuala comisie de 
validare să fie alcătuită din 3 consilieri , în a cărei componență să se reflecte pe cât posibil 
configurația politică a Consiliului local  și să se propună câte un membru care să facă parte din 
acestă comisie de validare pentru numărarea votului secret a următorul proiect de hotărâre de pe 
ordinea de zi și anume alegerea domnului consilier local  ..............  în funcţia de Viceprimar a 



comunei Săsciori, județul Alba.
Din partea PNL , se propune ca membru în comisia de validare - dl.Martin Mihai-George
Din partea PSD,  se propune ca membru în comisia de validare – dl.Cibu Ștefan
Din partea PMP,  se propune ca membru în comisia de validare -d-na Filip Ileana
Nefiind discuții pe marginea acestei propuneri, toți consilierii fiind de acord cu această 

propunere, comisia de validare pentru numărarea votului secret pentru alegerea Viceprimarului 
comunei Săsciori, formată din:

1.dl.Martin Mihai-George;
2.dl.Cibu Ștefan;
3.d-na Filip Ileana;
după ce toți consilierii vor vota viitorul Viceprimar al comunei Săsciori, vor proceda la 

numărarea votului secret și vor întocmi un peroces-verbal în acest sens, cu rezultatul votului 
exprimat pentru alegerea domnului consilier local  ..............  în funcţia de Viceprimar a comunei
Săsciori, județul Alba.

Se  trece la punctul III de pe ordinea de zi:
PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind alegerea  domnului  consilier  local   ..............   în

funcţia de Viceprimar a comunei Săsciori, județul Alba
 D-na consilier, Irimie Ancuța Valentina, le aduce la cunostință consilierilor care fac parte

din Consiliul local al Comunei Săsciori că votul este secret și îi roagă pe domnii consilieri să facă
propuneri pentru funcția de viceprimar  al comunei Săsciori.

Dl.Gavrilă Ilie, vine cu propunerea din partea PMP , ca dl.NICOARĂ GHEORGHE să fie
cel care va candida la funcia de viceprimar al comunei Săsciori.

Din partea PNL, se propune ca dl. consilier SBUCHEA GHEORGHE să fie cel care va
candida la funcia de viceprimar al comunei Săsciori.

Din parte PSD, dl. Cibu Ștefan spune că nu sunt propuneri.
D-na consilier,  Irimie Ancuța Valentina, întreabă toți  consilierii  dacă sunt de acord cu

propunerile făcute.
Nefiind discuții pe marginea acestei propuneri, toți consilierii fiind de acord cu aceaste

două propuneri mai sus menționate, d-na consilier,  Irimie Ancuța Valentina, dă cuvântului d-nei
secretar Ilea Maria Monica să le explice consilierilor modalitatea de exprimare a votului secret
pentru alegerea domnului consilier local  ..............  în funcţia de Viceprimar a comunei Săsciori,
județul Alba. 

 D-na  Ilea  Maria  Monica,  secretarul  general  al  comunei le  explică  consilierilor
modalitatea de exprimare a votului, spunându-le că votul pentru alegerea Viceprimarului comunei
Săsciori  se va exprima prin lăsarea candidatului dorit pe buletinul de vot și bararea cu o linie a
candidatului respins de pe buletinul de vot, după care îi anunță că vor lua o pauză de 10 minute, în
care  dânsa  se  va  retrage  pentru  a  întocmi  buletinul  de  vot  conform  propunerilor  mai  sus
menționate.

 D-na Ilea Maria Monica, secretarul general al comunei , revine cu buletinele de vot,
spune că pauza a luat sfârșit și îi invită pe toți consilierii să constate că urna care le este pusă la
dispoziție pentru exprimarea votului privind alegerea unia dintre cei doi consilieri locali propuși ,
în funcţia de Viceprimar a comunei Săsciori, județul Alba este goală, pentru a putea fi sigilată, după
care fiecare consilier  este  invitat  din nou să constate  inegritatea sigiliului  aplicat  și  se  trece la
exprimarea votului.

În  acest sens, s-a pregătit o cabină de vot. Fiecare consilier este invitat să intre în cabina de
vot, să iși exercite votul pentru alegerea viceprimarului comunei Săsciori, după care să introducă
votul exprimat în urnă.

După ce toți cei 15 consilieri prezenți si-au exprimat votul  privind alegerea în funcţia de
Viceprimar a comunei Săsciori, a unia dintre cei doi candidati propuși, comisia de validare pentru
numărarea votului secret pentru alegerea Viceprimarului comunei Săsciori, formată din:dl.Martin
Mihai-George, dl.Cibu Ștefan și  d-na  Filip  Ileana,  procedează la  desigilarea  urnei  după ce toți



consilierii au constat integritatea sigiliului aplicat și se retrag pentru a număra voturile exprimate și
pentru a încheia procesul-verbal cu rezultatul votării.

 D-na Ilea Maria Monica, secretarul general al comunei, îi anunță  pe toți cei prezenți că
vor lua o pauză de 10 minute, până se întorce comisia de validare cu rezultatul votului.

D-na Ilea Maria Monica, secretarul general al comunei , anunță că pauza a luat sfârșit și
dă citire procesului-verbal cu rezultatul votului referitor la alegerea viceprimarului și spune că din
cei  doi  candidati  propuși,  adică dl.  consilier  Nicoară  Gheorghe,  respectiv  dl.  consilier  Sbuchea
Gheorghe, rezultatul votului este:

-Dl. Nicoară Gheorghe- 8 voturi valabil exprimate;
-Dl. Sbuchea Gheorghe-7 voturi valabil exprimate.
Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute  de art. 152 alin.(2) si art.5 lit.cc din

O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv  :”Viceprimarul este ales,
prin  vot  secret,  cu  majoritate  absolută,  din  rândul  membrilor  consiliului  local,  la  propunerea
primarului sau a consilierilor locali”

Art.5 lit. cc) majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât jumătate din
totalul  membrilor  în  funcţie  ai  organului  colegial;(în  cazul  nostru  8-consilieri,  din  numărul
membrilor în funcție-15)

Luând în considerare rezultatul votului, funcţia de Viceprimar a comunei Săsciori, județul
Alba îi revine domnului consilier -NICOARĂ GHEORGHE  .

Dl.NICOARĂ GHEORGHE, le mulțumește tuturor pentru încrederea acordată și spune că
în acești 4 ani o să înecerce să facă tot ce se poate, că nu va dezamăgi comunitatea și că vor forma o
echipă pentru binele locuitorilor comunei Săsciori.

Dl.  DRĂGHICI DUMITRU-fostul  viceprimar,  ia  cuvantul  și  îi  urează d-lui  NICOARĂ
GHEORGHE succes în  noul  mandat,  îl  asigură de tot  suportul  său având în vedere experiența
acumulată în această funcție de viceprimar al comunei și totodată spune că el se v-a implica activ în
demersurile ce se vor face , în proiectele pe fonduri europene ce se vor implementa la nivel de
comună și atrage atenția asupra faptului că e una să promiți și alta e să duci la bun sfârșit ce ți-ai
propus.Deasemenea le urează succes și consilierilor în noul mandat și întregii echipe.

D-na  Crețu  Mărioara-invitat,  ia  cuvantul  și  spune:Le  urez  succes  și  spor  la  muncă
consilierilor și noului viceprimar pe drumul ales, spune că doar dacă își vor uni eforturile, vor reuși
să  facă  tot  ce  e  mai  bun  și  vor  ridica  comuna  la  alt  nivel,  încheind  cu  un  citat:”Dacă  vrem
curcubeul, / Trebuie să ne obișnuim cu ploaia.”

Dl.consilier Drăghiciu Vasile, ia cuvantul și vrea să justifice de ce a candidat la funcția de
consilier local, spunând d-lui primar că a candidat ca să facă o echipă și să îl sprijine în proiectele
pe care le inițiază și atrage atenția d-lui viceprimar să facă o echipă, să lase politica deoparte pentru
realizarea obiectivelor spre binele comunei, mergând înainte.

Dl. Clement Negruțiu -invitat din partea PMP , ia cuvântul și spune că o felicită pe d-na
secretar  pentru  modul  în  care  a  pregătit  ședința  ,  felicită  toți  consilierii  care  au  fost  aleși  să
reprezinte comuna în legislativul administrației locale, îl felicită pe dl primar MORAR NICOLAE
FLORIN pentru noul mandat și că se bucură  dl Nicoară Gheorghe este noul viceprimar al comunei
Săsciori. Totodată spune că în caliatea de președinte al PMP și de reprezentant al Guvernului, face
tot  ce  îi  stă  în  putință  să  facă  ca  lucrurile  să  meargă,  să  fe  înțelegere  în  comunitate,  pentru
bunăstarea locuitorilor comunei. În încheiere le mulțumește tuturor și le dorește succes.

D-na Ștefana Iuliana, cetățean al comunei Săsciori, felicită noul consiliu și spune că speră
să beneficieze de sprijinul  noului consiliu local,  să ajungem și noi  ca și  Comuna Ciugud și  să
găsească sprijin mai mult ca înainte în rezolvarea problemelor cu care se confruntă, deoarece ei
reprezintă interesele comunității.

Dl. consilier Cibu Ștefan, ia cuvantul și spune că de sâmbătă de când a depus jurământul ,
se consideră mai mult cetățean al comunei Săsciori decât a fost până acum și faptul că s-a mutat în
com. Săsciori, satul Sebeșel pentru dânsul este o mândrie și o onoare și cu siguranță lăsând la o
parte partidele, așa cum au spus și colegii și prietenii , pentru că în campanie au promis și să nu uite,
vor reuși să fie în slujba cetățenilor. 



Deasemenea spune că pentru dânșii,  campania a început  de sâmbătă de când au preluat
aceste  posturi  și  că  împreună vor  face o echipă,  îi  roagă pe  restul  consilierilor  să  îi  considere
prietenii lor pentru a putea duce la bun sfârșit ce își propun. În incheiere îl felicită pe dl. Primar, pe
dl  Viceprimar și  spune că de acum încolo vrea să  vadă zâmbind atât  cetățenii  comunei,  cât  și
aparatul  administrativ,  mulțumindu-le  tuturor  că  l-au  ascultat  și  spunând  că  va  pune  în  slujba
cetățenilor experiența acumulată, încheind discursul cu formula religioasă: Doamne ajută!

Nemaifiind  discuții, D-na  consilier  Irimie  Ancuța  Valentina, declară  lucrările  ședintei
închise la ora 10,45.

   Președinte de ședință,                                                Intocmit,
                Consilier ,                                                 p.Secretarul general al Comunei,

Irimie Ancuța Valentina    Ilea Maria-Monica
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