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JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA 

 

 
PROCES – VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 28 octombrie 2020,  

în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Săliștea, convocată de îndată, prin 
dispoziţia primarului comunei nr. 111 din 28.10.2020 

 

 
 În temeiul prevederilor Ordinului Prefectului județului Alba nr. 474 din 28.10.2020 
prin care se constată îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului Local al 
comunei Săliștea, județul Alba, domnii consilieri sunt convocați în prima ședință de consiliu, 
şedinţă extraordinară, convocată de îndată, prin dispoziţia primarului comunei nr. 111 din 
28.10.2020. 

La şedinţă sunt prezenţi 9 din cei 11 consilieri aleşi, fiind absenți domnii Bogdan 
Gheorghe-Nelu și Martin Tiberiu Constantin, fiind în izolare din cauza COVID-19. Şedinţa 
este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. De asemenea participă la şedinţă 
primarul și secretarul general al comunei. 
 Se prezintă următoarea ordine de zi: 

1. Alegerea preşedintelui de şedinţă; 
2. Alegerea viceprimarului comunei Săliștea, judeţul Alba; 
3. Stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Săliștea, judeţul Alba, pe principalele domenii de activitate. 
 Se supune la vot ordinea de zi, care se aprobă cu 9 voturi pentru.  
 Se trece la punctul 1 de pe de pe ordinea de zi, 
 - Alegerea preşedintelui de şedinţă. 
 Domnul consilier Muntean Ioan Lucian propune ca președintele de ședință să fie 
propus în ordinea descrescătoare a vârstei sau în ordine alfabetică. 
 Este aprobată prima variantă cu unanimitate de voturi. 
 Întrucât cel mai în vârstă consilier local, domnul Martin Tiberiu Constantin, este 
absent motivat, este propus următorul consilier local, în ordinea descrescătoare a vârstei și 
anume domnul Linuț Gheorghe-Mircea, propunere care se aprobă cu 9 voturi pentru. 
 Domnul consilier Linuț Gheorghe-Mircea este ales președinte de ședință pentru 3 
luni – octombrie, noiembrie, decembrie 2020. 

Se adoptă hotărârea nr. 55. 
Domnul Linuț Gheorghe-Mircea, preşedintele de şedinţă, preia conducerea lucrărilor 

şedinţei. 
Domnul președinte de ședință propune ca fiecare ședință de consiliu să înceapă prin 

a rosti rugăciunea „Tatăl nostru”, propunere care se aprobă cu 9 voturi pentru. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, 
- Alegerea viceprimarului comunei Săliștea, judeţul Alba. 
Secretarul general al comunei explică domnilor consilieri modalitatea de alegere a 

viceprimarului comunei. Acesta se alege prin vot secret. Este declarat viceprimar candidatul 
care a obţinut votul majorităţii absolute a consilierilor, la propunerea primarului sau a 
consilierilor locali. Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. 
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O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, care prevedea în mod explicit modalitățile de exercitare a 
votului pentru alegerea viceprimarului, a fost abrogată prin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care nu prevede nicio modalitate. 

O.G. nr. 35/2002 prevedea următoarele modalități de exercitare a votului și care pot 
fi aplicate, chiar dacă nu sunt prevăzute în Codul administrativ: 
 - fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele 
tuturor candidaţilor. Din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor 
candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat 
numele consilierului pe care doreşte să îl aleagă votantul;   
    - pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui celui pe care doreşte 
să îl voteze;   
    - alte modalităţi, la alegerea consiliului.   

Domnul consilier Linuț Gheorghe-Mircea propune ca fiecare consilier să scrie pe 
buletinul de vot numele consilierului pe care doreşte să îl aleagă ca viceprimar, propunere 
care se aprobă cu 9 voturi pentru. 

Domnul primar propune pe domnul consilier Linuț Gheorghe-Mircea. 
Domnul consilier Bran Petru-Valentin propune pe domnul consilier Muntean Ioan 

Lucian. 
Se trece la votare, proces în urma căruia domnul consilier Linuț Gheorghe-Mircea 

este ales viceprimar cu 6 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. 
Se adoptă hotărârea nr. 56. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, 
- Stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Săliștea, judeţul Alba, pe principalele domenii de activitate. 
Se propune ca aceste comisii să fie în număr de trei, propunere care se aprobă cu 9 

voturi pentru. 
Domnul consilier Muntean Ioan Lucian propune ca toate partidele să aibă 

reprezentanți în toate comisiile de specialitate, propunere care se aprobă cu 9 voturi pentru 
Se propune ca denumirile şi numărul membrilor comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Săliștea, judeţul Alba, să se stabilească după cum urmează: 
 a. Comisia nr. 1 - pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism, formată din 5 consilieri locali; 
 b. Comisia nr. 2 - juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, formată din 3 
consilieri locali; 
 c. Comisia nr. 3 - pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi 
sport, activităţi socio-culturale, culte, formată din 3 consilieri locali.  

Se supune la vot propunerea care se aprobă cu 9 voturi pentru. 
Se fac propuneri pentru componenţa nominală a acestor comisii. 
Pentru comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism se fac următoarele propuneri: 
- Domnul consilier Linuț Gheorghe-Mircea îl propune pe domnul consilier Macarie 

Daniel-Ioan, propunere care se aprobă cu 9 voturi pentru. 
- Domnul consilier Muntean Ioan Lucian îl propune pe domnul consilier Bran Petru-

Valentin, propunere care se aprobă cu 9 voturi pentru. 
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- Domnul consilier Cugerean Ioan-Valentin îi propune pe domnii consilieri Linuț 
Gheorghe-Mircea și Muntean Ioan Lucian, propunere care se aprobă cu 9 voturi pentru. 

- Domnul consilier Miclea Viorel-Ovidiu îl propune pe domnul consilier Julescu Radu-
Emil, propunere care se aprobă cu 9 voturi pentru. 

Pentru comisia juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială se fac următoarele 
propuneri: 

- Domnul consilier Linuț Gheorghe-Mircea îl propune pe domnul consilier Cugerean 
Ioan-Valentin, propunere care se aprobă cu 9 voturi pentru. 

- Domnul consilier Muntean Ioan Lucian îl propune pe domnul consilier Bogdan 
Gheorghe-Nelu, propunere care se aprobă cu 9 voturi pentru. 

- Domnul consilier Bran Petru-Valentin îl propune pe domnul consilier Cordelea 
Claudiu-Ioan, propunere care se respinge cu 3 voturi pentru, 6 voturi împotrivă - Cugerean 
Ioan-Valentin, Julescu Radu-Emil, Linuț Gheorghe-Mircea, Macarie Daniel-Ioan, Miclea 
Dorin-Iacob, Miclea Viorel-Ovidiu. 

- Domnul consilier Cugerean Ioan-Valentin îl propune pe domnul consilier Miclea 
Viorel-Ovidiu, propunere care se aprobă cu 6 voturi pentru, 3 voturi împotrivă – Bran Petru-
Valentin, Cordelea Claudiu-Ioan, Muntean Ioan Lucian. 

Pentru comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, 
activităţi socio-culturale, culte se fac următoarele propuneri: 

- Domnul consilier Linuț Gheorghe-Mircea îl propune pe domnul consilier Cordelea 
Claudiu-Ioan, propunere care se aprobă cu 9 voturi pentru. 

- Domnul consilier Miclea Viorel-Ovidiu îl propune pe domnul consilier Miclea Dorin-
Iacob, propunere care se aprobă cu 9 voturi pentru. 

- Domnul consilier Muntean Ioan Lucian îl propune pe domnul consilier Martin Tiberiu 
Constantin, propunere care se aprobă cu 9 voturi pentru. 

Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecția mediului și turism va avea în componenţă pe domnii consilieri: 
           1. Macarie Daniel-Ioan; 
           2. Bran Petru-Valentin; 
           3. Linuț Gheorghe-Mircea; 
           4. Muntean Ioan Lucian; 
           5. Julescu Radu-Emil. 

Comisia comisia juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială va avea în 
componenţă pe domnii consilieri: 
           1. Cugerean Ioan-Valentin; 
           2. Bogdan Gheorghe-Nelu; 
           3. Miclea Viorel-Ovidiu. 

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, 
activităţi socio-culturale, culte va avea în componenţă pe domnii consilieri: 
           1. Cordelea Claudiu-Ioan; 
           2. Miclea Dorin-Iacob; 
           3. Martin Tiberiu Constantin. 

Se adoptă hotărârea nr. 57. 
            Secretarul general al comunei informează consilierii că au obligația de a depune 
declarația de avere și declarația de interese în termen de 30 de zile de la data depunerii 
jurământului.  
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            Domnul Linuț Gheorghe-Mircea, preşedintele de şedinţă, anunţă că s-au epuizat 
toate punctele de pe ordinea de zi şi declară închise lucrările şedinţei extraordinare. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   SECRETAR GENERAL, 
               Linuț Gheorghe-Mircea                                   Ionescu Mihaela-Alina 
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