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JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA 

 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi 27 noiembrie 2020,  
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Săliștea, convocată prin dispoziţia 

primarului comunei nr. 130 din 20.11.2020 
 
 

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. 

Înainte de începerea lucrărilor şedinţei ordinare de astăzi, secretarul general al  
comunei supune spre aprobare Consiliului Local procesul-verbal încheiat în şedinţa 
extraordinară din luna noiembrie 2020, care se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Se prezintă următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Stănilă Aurel-
Emil, primarul comunei Săliștea, județul Alba, în cadrul adunării generale a membrilor 
Asociației „Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului – Valea Mureșului”; 
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local 
Săliștea în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „David Prodan” Săliștea, 
pentru anul școlar 2020 – 2021, precum și în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea 
Calității (CEAC); 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
comunei Săliștea, județul Alba, pentru a face parte din comisia de evaluare  a 
performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei; 
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF 
73544 – Săliștea, repoziționarea imobilului înscris în CF 70780 – Săliștea, trecerea în 
domeniul privat al comunei Săliștea, introducerea în intravilan a celor două imobile și 
modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 8 din 25.02.2010; 
 5. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul 
agricol, pentru trimestrul III, anul  2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea 
acestei activităţi; 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2021; 
 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, în regim de urgență, prin 
suplimentarea acesteia, a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 
comunei Săliștea, judeţul Alba.  
 Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot suplimentarea ordinii de zi, care se 
aprobă cu 11 voturi pentru. 
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 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 11 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentată, 
 - Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Stănilă Aurel-
Emil, primarul comunei Săliștea, județul Alba, în cadrul adunării generale a membrilor 
Asociației „Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului – Valea Mureșului” 
 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, Cugerean 
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin. 
 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 - juridică şi de disciplină, 
muncă şi protecţie socială; 
 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate 
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte. 
 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. 63. 
 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentată, 
 - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local 
Săliștea în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „David Prodan” Săliștea, 
pentru anul școlar 2020 – 2021, precum și în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea 
Calității (CEAC) 

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, Cugerean 
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin. 
 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 - juridică şi de disciplină, 
muncă şi protecţie socială; 
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 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate 
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte. 
 După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să 
se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri. 
 Domnul consilier local Bran Petru-Valentin îl propune pe domnul consilier local 
Cordelea Claudiu-Ioan, pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii 
Gimnaziale, propunere care se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Domnul viceprimar îl propune pe domnul consilier local Miclea Dorin-Iacob, pentru a 
face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, propunere care se aprobă cu 
11 voturi pentru. 
 Domnul consilier Cugerean Ioan-Valentin îl propune pe domnul consilier local 
Bogdan Gheorghe-Nelu, pentru a face parte din Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea 
Calității (CEAC), propunere care se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de 
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile formulate, care se aprobă cu 11 
voturi pentru. 

Se adoptă hotărârea nr. 64. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentată, 
- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 

comunei Săliștea, județul Alba, pentru a face parte din comisia de evaluare  a 
performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei 

Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil 
 Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na inspector Dănilă Alexandrina 
 Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe-Mircea, Cugerean 
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin. 
 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 - juridică şi de disciplină, 
muncă şi protecţie socială; 
 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate 
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte. 
 După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să 
se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri. 
 Domnii consilieri locali Macarie Daniel-Ioan și Miclea Viorel-Ovidiu îl propun pe 
domnul consilier local Cugerean Ioan-Valentin, propunere care se aprobă cu 11 voturi 
pentru. 
 Domnul consilier local Bran Petru-Valentin îl propune pe domnul consilier local 
Macarie Daniel-Ioan, propunere care se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de 
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile formulate, care se aprobă cu 11 
voturi pentru. 

Se adoptă hotărârea nr. 65. 
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 Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentată, 
 - Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF 
73544 – Săliștea, repoziționarea imobilului înscris în CF 70780 – Săliștea, trecerea în 
domeniul privat al comunei Săliștea, introducerea în intravilan a celor două imobile și 
modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 8 din 25.02.2010 
 Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil 
 Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na referent Dat Ana 
 Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe-Mircea, Cugerean 
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin. 
 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 - juridică şi de disciplină, 
muncă şi protecţie socială; 
 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate 
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte. 
 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). 
 După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să 
se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri. 
 Domnul consilier local Muntean Ioan-Lucian solicită o mică explicație în ceea ce 
privește diferența de suprafață de la 350 mp la 402 mp. 
 Domnul viceprimar spune că la întabulare s-a identificat un plus de suprafață. 
 Domnul consilier local Muntean Ioan-Lucian întreabă dacă s-a extins mai mult decât 
a concesionat. 
 Domnul primar spune că se încadrează în marja de eroare prevăzută de lege. 
 Domnul viceprimar spune că este vorba de 0,5 ari care se încadrează în prevederile 
legale. 
 Domnul consilier local Muntean Ioan-Lucian spune că dacă este legal și nu 
deranjează pe nimeni, nu trebuie să-și strice omul gardul. 
 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. 66. 
 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi suplimentată, 

- Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul 
agricol, pentru trimestrul III, anul  2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea 
acestei activităţi 

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, Cugerean 
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin. 

Se acordă: 
 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi economico-
financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism; 
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 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 2 - juridică şi de disciplină, 
muncă şi protecţie socială; 
 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate 
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte. 
 Secretarul general al comunei informează preşedintele de şedinţă că proiectul de 
hotărâre trebuie adoptat cu majoritate simplă (jumătate plus unu din nr. consilierilor 
prezenţi). 
 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. 67. 
 Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi suplimentată, 

- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2021 

Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil 
 Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na inspector Julescu Alexandra-
Maria 
 Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe-Mircea, Cugerean 
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin. 

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 - juridică şi de disciplină, 
muncă şi protecţie socială; 
 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate 
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte. 
 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). 
 După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să 
se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri. 
 Domnul viceprimar informează consilierii că impozitele și taxele locale au fost 
majorate doar cu rata inflației, nefiind alte majorări. 
 Secretarul general al comunei spune că au mai fost aprobate în luna aprilie 2020, 
când au fost indexate cu rata inflației. 
 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. 68. 
 Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi suplimentată, 

- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Săliștea, 
județul Alba 

Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil 
 Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-ul contabil Ledrer Francisc 
Cristian 
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 Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe-Mircea, Cugerean 
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin. 

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 - juridică şi de disciplină, 
muncă şi protecţie socială; 
 - aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate 
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte. 
 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). 
 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. 69. 
 Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi suplimentată, 
 - Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii. 
 Domnul consilier local Miclea Viorel-Ovidiu pune în discuție problema drumului către 
mănăstirea Afteia, pe care îl dorește să fie mai accesibil atât pentru mașinile mici, cât și 
pentru cele mari, precum și existența mașinilor care sunt lăsate în fața porții și nu ai 
vizibilitate și posibilitate să treci fără să calci axul drumului.  
 Domnul primar informează consilierii că o parte din drum este în administrarea RNP 
și nu se pot face intervenții până nu intră în proprietatea comunei. Cu toate demersurile 
făcute, nu s-a reușit obținerea acestuia. Consideră că poate în viitoarea legislatură se va 
reuși acest lucru. Trebuie discutat cu reprezentanții Consiliului Județean Alba pentru 
găsirea unei forme legale. 

Domnul viceprimar spune că Consiliul Local nu poate lua hotărâri care încalcă 
legislația în vigoare. Mașinile nu trebuie să staționeze mai mult de 24 ore. 

Domnul consilier local Miclea Viorel-Ovidiu întreabă cine poate lua hotărâri și da 
sancțiuni. 

Domnul viceprimar și domnul consilier local Cugerean Ioan-Valentin spun că poliția 
poate da sancțiuni. 

Domnul primar spune că proprietarul drumului și poliția pot da sancțiuni. 
Domnul consilier local Miclea Viorel-Ovidiu întreabă dacă poliția poate fi informată de 

către Consiliul Local cu privire la acest aspect. 
Domnul primar răspunde afirmativ. 

 Nemaifiind întrebări, interpelări, propuneri, petiţii, domnul Linuț Gheorghe-Mircea, 
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, 
               Linuț Gheorghe-Mircea                                         Ionescu Mihaela-Alina 
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