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JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA 

 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi 31 august 2020,  
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Săliștea, convocată prin dispoziţia 

primarului comunei nr. 79 din 21.08.2020 
 
 

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, convocată de îndată, în luna august 2020, care se aprobă cu 11 voturi 
pentru. 
 Se prezintă următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de servicii pentru 
supravegherea lucrărilor la obiectivul „Amenajare locuri de joacă pentru copii în 
localitățile Săliștea, Tărtăria și Săliștea-Deal”; 
 2. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 
registrul agricol, pentru trimestrul II, anul 2020 şi stabilirea măsurilor pentru 
eficientizarea acestei activităţi; 
 3. 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 stabilirea cantității de masă lemnoasă ce se 
va exploata pentru anul 2020, din proprietatea comunei Săliștea, județul Alba, precum 
și a prețului de vânzare cu amănuntul pentru populație, a proiectului de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local al comunei Săliștea, judeţul Alba, a proiectului 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). 
 Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot suplimentarea ordinii de zi, care 
se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 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 contractului de servicii pentru 
supravegherea lucrărilor la obiectivul „Amenajare locuri de joacă pentru copii în 
localitățile Săliștea, Tărtăria și Săliștea-Deal” 
 Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil 
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 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: 
 - 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 de ce trebuie sa mai dăm 1000 de euro, 
dacă lucrarea este gata din martie. 
 Domnul primar spune că nu se mai dau bani. 
 Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte 
de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 9 voturi pentru, 2 
abțineri – Posteiu Alexandru Simion, Viorel Ioan. 

Se adoptă hotărârea nr. 46. 
 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentată, 
 - Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 
registrul agricol, pentru trimestrul II, 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, 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. 
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 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. 47. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentată, 
- Proiect de hotărâre privind stabilirea cantității de masă lemnoasă ce se 

va exploata pentru anul 2020, din proprietatea comunei Săliștea, județul Alba, 
precum și a prețului de vânzare cu amănuntul pentru populație 
 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: 
 - 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 din ce locații se taie lemnele pentru foc. 
 Domnul primar spune că se vor da lemne de foc din satele Tărtăria și Săliștea, 
din locuri mai bune: Icoană, Derman, Valea lui Stan. 
 Domnul consilier Molodeț Ioan completează locurile: Golf, Rogojina, Șesuri, 
Pârâul Oarbei. 
 Domnul consilier Posteiu Alexandru Simion spune că sunt locuri bune. 
 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. 48. 
 Se trece la punctul 4 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: 
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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. 
 Nefiind 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 – Viorel Ioan. 

Se adoptă hotărârea nr. 49. 
 Se trece la punctul 5 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, 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. 
 Domnii consilieri Posteiu Alexandru Simion și Cugerean Ioan Valentin 
consideră că proiectul de hotărâre trebuie amânat până după alegerile locale, după 
constituirea noului Consiliu Local, deoarece este posibil ca unii dintre cei înscriși în 
proiect să nu mai facă parte din noul consiliu. 

Domnul primar și secretarul general al comunei informează consilierii că 
proiectul de hotărâre nu poate fi amânat. Doamna director al Școlii Gimnaziale 
Săliștea le-a spus că este necesară constituirea Consiliului de Administrație și a  
Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) la începerea anului școlar. 
După alegerile locale și constituirea noului Consiliu Local, se va adopta o nouă 
hotărâre de consiliu. 
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Domnul consilier Viorel Ioan solicită să nu mai fie nominalizat în Consiliul de 
Administrație. 

Se fac mai multe propuneri. Domnul consilier Posteiu Alexandru Simion îl 
propune pe domnul viceprimar. Domnul consilier Gherman Vasile îl propune pe 
domnul consilier Bran Petru Valentin, pentru că are copii la școală. Domnul Chiriluț 
Flavius Emil îl propune pe domnul Cugerean Ioan Valentin în locul domnului Viorel 
Ioan, formula fiind: domnul viceprimar și domnii consilieri Cugerean Ioan Valentin și 
Bran Petru Valentin. 

Secretarul general al comunei spune că ar trebui adoptată hotărârea așa cum 
a fost inițiat proiectul, fiind vorba doar de două luni, până la constituirea noului 
Consiliu Local. Situația domnului consilier Bran Petru Valentin este complicată, 
existând posibilitatea de a primi hotărârea de excludere din PNL, încetându-i astfel 
mandatul de consilier local. În acest caz va fi necesară adoptarea unei alte hotărâri 
pentru înlocuirea domnului consilier Bran Petru Valentin, iar după constituirea noului 
Consiliu Local, va fi necesară adoptarea unei alte hotărâri de consiliu. Prin urmare se 
vor adopta trei hotărâri, în loc de două, având același obiect. De asemenea spune că 
atunci când fac propuneri, domnii consilieri trebuie să specifice cine face parte din 
Consiliul de Administrație și cine din Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 
(CEAC). 

Domnul viceprimar consideră că ar trebui să râmănă consilierii propuși în 
proiect, fiind vorba de o perioadă scurtă de timp. 

Se face propunerea finală: domnii consilieri Cugerean Ioan Valentin și Chiriluț 
Flavius Emil în Consiliul de Administrație, domnul Grozav Gheorghe în Comisia pentru 
Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC), propunere care se aprobă cu 9 voturi pentru, 
2 abțineri – Posteiu Alexandru Simion, Gherman Vasile. 

Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte 
de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 9 voturi pentru,  2 
abțineri – Posteiu Alexandru Simion, Gherman Vasile. 

Se adoptă hotărârea nr. 50. 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi suplimentată, 

 - Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii. 
 Nefiind întrebări, interpelări, propuneri, petiţii, domnul Chiriluț Flavius Emil, 
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, 
                 Chiriluț Flavius Emil                                           Ionescu Mihaela-Alina 
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