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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 16.11.2020, orele 1600, în sala de 
ședințe proprie, conform dispoziției primarului nr. 123/12.11.2020, cu următoarea ordine de zi: 
 1. Depunerea jurământului de către domnii Bogdan Gheorghe-Nelu și Martin 
Tiberiu Constantin, consilieri declarați aleși la alegerile locale din data de                               
27 septembrie 2020 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al comunei Săliștea, judeţul Alba, pentru trimestrul II 2020 
 Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil  
 Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-ul contabil Ledrer Francisc Cristian
 Avizele comisiilor de specialitate – prezintă președinții de comisii 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al comunei Săliștea, judeţul Alba, pentru trimestrul III 2020 
 Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil  
 Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-ul contabil Ledrer Francisc Cristian
 Avizele comisiilor de specialitate – prezintă președinții de comisii 
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Săliştea, 
judeţul Alba 
 Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil 
 Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-ul contabil Ledrer Francisc Cristian 
 Avizele comisiilor de specialitate – prezintă președinții de comisii 
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru personalul din 
cadrul Primăriei comunei Săliștea, judeţul Alba 
 Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil 
 Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na inspector Dănilă Alexandrina 
 Avizele comisiilor de specialitate – prezintă prezintă președinții de comisii 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități la plata impozitului anual 
pe clădiri sau taxei lunare pe clădiri, în anul 2020, pentru activitățile întrerupte pe 
perioada stării de urgență și/sau alertă 

Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil 
 Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na inspector Julescu Alexandra-
Maria 
 Avizele comisiilor de specialitate – prezintă prezintă președinții de comisii 
 7. Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii. 

 
SECRETAR GENERAL, 

Jr. IONESCU MIHAELA-ALINA 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


