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JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA 

 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi 30 iulie 2020,  
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Săliștea, convocată prin dispoziţia 

primarului comunei nr. 69 din 23.07.2020 
 
 

La şedinţă sunt prezenţi toți cei 11 consilieri aleşi. Şedinţa este legal constituită 
şi îşi poate desfăşura lucrările, prin mijloace electronice. De asemenea participă la 
şedinţă primarul, secretarul general al comunei și domnul contabil Ledrer Francisc 
Cristian. 

Înainte de începerea lucrărilor şedinţei ordinare de astăzi, secretarul general al  
comunei supune spre aprobare Consiliului Local procesul-verbal încheiat în şedinţa 
ordinară din luna iunie 2020, care se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Se prezintă următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei 
Săliștea, judeţul Alba;  
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de completare a 
registrului agricol pentru perioada 2020 - 2024; 
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de selectare a 
persoanelor defavorizate, care vor beneficia de hrană la domiciliu; 
 4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să 
conducă şedinţele Consiliului Local Săliştea pentru următoarele 3 luni – august, 
septembrie, octombrie 2020; 
 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. 
 Domnul președinte de ședință întreabă dacă sunt şi alte probleme considerate 
urgente de introdus pe ordinea de zi, care să îndeplinească condiţiile cerute de lege.  
            Domnul primar solicită introducerea pe ordinea de zi, prin suplimentarea 
acesteia, a proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității 
scrisorii de garantare nr. 347/27.07.2017 de la  FNGCIMM SA IFN în valoare de 
650.000 lei, de la data de 04.10.2020 până la data de 03.04.2021, (15 zile 
calendaristice peste durata de execuție a contractului de finanțare, conform 
prevederilor art. 4.5. din acesta), în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului 
din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind “Restaurare şi 
consolidare sediu Primărie comuna Săliştea, judeţul Alba” în baza contractului de 
finanțare nerambursabilă nr. C0760PN00031570100212/19.09.2016 şi actelor 
adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). 
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 Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot suplimentarea ordinii de zi, care 
se aprobă cu 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă – Viorel Ioan, 1 abținere – Posteiu 
Alexandru Simion. 
 Nemaifiind alte probleme considerate urgente de introdus pe ordinea de zi, 
care să îndeplinească condiţiile cerute de lege, domnul preşedinte de şedinţă supune 
la vot ordinea de zi suplimentată, care se aprobă cu 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă – 
Viorel Ioan, 1 abținere – Posteiu Alexandru Simion. 
 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentată, 
 - 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. 
 Secretarul general al comunei informează preşedintele de şedinţă că proiectul 
de hotărâre trebuie adoptat cu majoritate absolută (jumătate plus unu din nr. 
consilierilor în funcție). 
 Se acordă: 
 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi 
economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția 
mediului și turism; 
 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 2 - pentru învăţământ, 
sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte; 
 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – juridică şi de 
disciplină, muncă şi protecţie socială. 
 După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită 
consilierilor să se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri. 
 Domnul consilier Viorel Ioan spune că ar trebui ca rețeaua de supraveghere 
video să fie vizibilă pe internet, dacă se investesc 50000 lei. Întreabă de unde provine 
suplimentarea cu 10000 lei. 
 Domnul consilier Pădurean Alexandru Nicolae întreabă dacă nu cumva s-a 
făcut o îmbunătățire și anul trecut. 
 Domnul contabil Ledrer Francisc Cristian spune că s-a încasat suma de 10000 
lei de la Composesoratul Alunei Cioara pentru procurare table magnetice, calculatoare 
cu imprimantă, prin contract de sponsorizare cu școala. 
 Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte 
de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 10 voturi pentru, 1 
abținere – Pădurean Alexandru Nicolae. 

Se adoptă hotărârea nr. 40. 
 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentată, 
 - 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 
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 Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe Mircea, Bran 
Petru Valentin, Gherman Vasile. 
 Secretarul general al comunei informează preşedintele de şedinţă că proiectul 
de hotărâre trebuie adoptat cu majoritate simplă (jumătate plus unu din nr. consilierilor 
prezenţi). 
 Se acordă: 

 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi 
economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția 
mediului și turism; 
 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 2 - pentru învăţământ, 
sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte; 
 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – juridică şi de 
disciplină, muncă şi protecţie socială. 
 După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită 
consilierilor să se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri. 
 Nefiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de 
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi pentru. 

Se adoptă hotărârea nr. 41. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentată, 
- 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. 
 Secretarul general al comunei informează preşedintele de şedinţă că proiectul 
de hotărâre trebuie adoptat cu majoritate simplă (jumătate plus unu din nr. consilierilor 
prezenţi). 

 Se acordă: 
 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi 
economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția 
mediului și turism; 
 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 2 - pentru învăţământ, 
sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte; 
 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – juridică şi de 
disciplină, muncă şi protecţie socială. 
 După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită 
consilierilor să se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri. 
 Domnul consilier Viorel Ioan întreabă dacă se mai distribuie hrana la domiciliu 
și câte persoane vor beneficia. 
 Secretarul general al comunei spune că se va reîncepe distribuirea hranei la 
domiciliu din data de 03.08.2020, unui număr de 20 de persoane. 
 Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte 
de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi pentru. 

Se adoptă hotărârea nr. 42. 
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Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentată, 
 - 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. 
 Secretarul general al comunei informează preşedintele de şedinţă că proiectul 
de hotărâre trebuie adoptat cu majoritate simplă (jumătate plus unu din nr. consilierilor 
prezenţi). 
 Se acordă: 
 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi 
economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția 
mediului și turism; 
 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 2 - pentru învăţământ, 
sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte; 
 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – juridică şi de 
disciplină, muncă şi protecţie socială. 
 După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită 
consilierilor să se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri. 
 Nefiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de 
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi pentru. 

Se adoptă hotărârea nr. 43. 
 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi suplimentată, 
 - Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității 
scrisorii de garantare nr. 347/27.07.2017 de la  FNGCIMM SA IFN în valoare de 
650.000 lei, de la data de 04.10.2020 până la data de 03.04.2021, (15 zile 
calendaristice peste durata de execuție a contractului de finanțare, conform 
prevederilor art. 4.5. din acesta), în vederea garantării obligațiilor de plată a 
avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului 
privind “Restaurare şi consolidare sediu Primărie comuna Săliştea, judeţul 
Alba” în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 
C0760PN00031570100212/19.09.2016 şi actelor adiționale ulterioare, în favoarea 
Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)  
 Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil 

Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-ul administrator public 
Chiriluț Marcel-Teofil 

Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe Mircea, Bran 
Petru Valentin, Gherman Vasile. 
 Secretarul general al comunei informează preşedintele de şedinţă că proiectul 
de hotărâre trebuie adoptat cu majoritate absolută (jumătate plus unu din nr. 
consilierilor în funcție). 
 Se acordă: 
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 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi 
economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția 
mediului și turism; 
 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 2 - pentru învăţământ, 
sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte; 
 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – juridică şi de 
disciplină, muncă şi protecţie socială. 
 După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită 
consilierilor să se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri. 
 Domnul consilier Pădurean Alexandru Nicolae întreabă din ce motiv e nevoie 
de prelungirea valabilității scrisorii de garantare pentru restaurare sediu Primărie, în 
condițiile în care s-a mai prelungit o dată. 
 Domnii consilieri Viorel Ioan și Posteiu Alexandru Simion spun că în raport 
trebuia trecut motivul prelungirii. 
 Domnul primar spune că se prelungește deoarece S.C. Electrica S.A. nu a 
mutat la timp stâlpul din fața Primăriei. 
 Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte 
de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 8 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă – Viorel Ioan, Posteiu Alexandru Simion, 1 abținere - Pădurean 
Alexandru Nicolae. 

Se adoptă hotărârea nr. 44. 
 Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi suplimentată, 
 - Raport privind activitatea asistenţilor personali pe semestrul I, anul 
2020. 

Se prezintă domnilor consilieri acest raport. 
 Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi suplimentată, 
 - Informare privind evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor din 
comuna Săliștea, județul Alba.  
 Se prezintă domnilor consilieri această informare. 
 Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi suplimentată, 
 - Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii. 
 Domnul consilier Viorel Ioan întreabă când vor fi date lemnele de la pădurea 
satului. 
 Domnul primar spune că se vor da în toamnă. 
 Domnul consilier Posteiu Alexandru Simion întreabă când se pot achiziționa la 
terenul sintetic mingi de fotbal și maieuri, pentru a se putea deosebi două echipe care 
joacă. Se tot închiriază terenul, iar în momentul de față nu există nicio minge. 
 Domnul consilier Pădurean Alexandru Nicolae întreabă cine a stabilit taxa pe 
teren și cine întocmește chitanța. Propune ca pentru oamenii din comună să nu se 
perceapă nicio taxă. De fiecare dată nu s-a întocmit chitanță. 
 Domnul primar spune că va verifica și se vor rezolva toate cele expuse. 
 Nemaifiind întrebări, interpelări, propuneri, petiţii, domnul Cugerean Ioan 
Valentin, preşedintele de şedinţă, anunţă că s-au epuizat toate punctele de pe ordinea 
de zi şi declară închise lucrările şedinţei ordinare. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR GENERAL, 
            Cugerean Ioan Valentin                                           Ionescu Mihaela-Alina 
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