
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA 
NR.  2972 DIN 23.07.2020 

 
A N U N Ţ 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, Primăria comunei Săliștea aduce la cunoștința publicului 
că ședința ordinară a Consiliului Local va avea loc în data de 30.07.2020, orele 1600, ședință 
ce se va desfășura prin mijloace electronice, conform dispoziției primarului nr. 
69/23.07.2020, cu următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Săliștea, 
judeţul Alba 
 Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil 

Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-ul contabil Ledrer Francisc 
Cristian 
 Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe Mircea, Bran Petru 
Valentin, Gherman Vasile 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de completare a registrului 
agricol pentru perioada 2020 - 2024 
 Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil 
 Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na inspector Oana Marinela 
 Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe Mircea, Bran Petru 
Valentin, Gherman Vasile 
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de selectare a persoanelor 
defavorizate, care vor beneficia de hrană la domiciliu 
 Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil 
 Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na inspector Ilie Ancuța-Florina 
 Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe Mircea, Bran Petru 
Valentin, Gherman Vasile 
 4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să 
conducă şedinţele Consiliului Local Săliştea pentru următoarele 3 luni – august, 
septembrie, octombrie 2020 
 Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil 
 Raportul compartimentului de resort – întocmit de secretarul general al comunei 
Ionescu Mihaela-Alina 
 Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe Mircea, Bran Petru 
Valentin, Gherman Vasile 
 5. Raport privind activitatea asistenţilor personali pe semestrul I, anul 2020 
 6. Informare privind evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor din 
comuna Săliștea, județul Alba 
 7. Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii. 

 
SECRETAR GENERAL, 

Jr. IONESCU MIHAELA-ALINA 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


