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JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA 
 

 
PROCES – VERBAL 

 
Încheiat astăzi 16 noiembrie 2020,  

în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Săliștea, prin dispoziţia primarului 
comunei nr. 123 din 12.11.2020 

 
 

La şedinţă sunt prezenţi toți cei 11 consilieri aleşi, din care 9 consilieri în funcție, 2 
consilieri nedepunându-și jurământul. Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura 
lucrările. De asemenea participă la şedinţă primarul, secretarul general al comunei și 
doamna inspector Julescu Alexandra-Maria. 

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 octombrie 2020, care se aprobă cu 9 voturi pentru. 
 Se prezintă 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; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al comunei Săliștea, judeţul Alba, pentru trimestrul III 2020; 
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Săliştea, 
judeţul Alba; 
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru personalul 
din cadrul Primăriei comunei Săliștea, judeţul Alba; 
 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; 
 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.  

Nefiind 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, care se aprobă cu 9 voturi pentru. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, 
 - Depunerea jurământului de către domnii Bogdan Gheorghe-Nelu și Martin 
Tiberiu Constantin, consilieri declarați aleși la alegerile locale din data de                         
27 septembrie 2020. 

Se trece la depunerea jurământului de către domnii Bogdan Gheorghe-Nelu și Martin 
Tiberiu Constantin, consilieri declarați aleși la alegerile locale din data de                                      
27 septembrie 2020, care au fost absenți la sedința constituire a Consiliului Local al 
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comunei Săliștea din data de 27 octombrie 2020 și la ședința extraordinară, convocată de 
îndată, din data de 28 octombrie 2020, în care s-au ales președintele de ședință, 
viceprimarul comunei și comisiile de specialitate ale Consiliului Local. Domnii Bogdan 
Gheorghe-Nelu și Martin Tiberiu Constantin au absentat motivat, fiind în izolare din cauza 
COVID-19. 

Preşedintele de ședință îi invită pe domnii Bogdan Gheorghe-Nelu și Martin Tiberiu 
Constantin, ale căror mandate au fost validate, să depună, potrivit art. 117, alin. 1 din 
O.U.G. nr. 57/2019, următorul jurământ în limba română: 

”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Săliștea. Aşa să îmi ajute 
Dumnezeu!”. 
 Jurământul se depune după următoarea procedură: 

Preşedintele de ședință, cheamă în ordine alfabetică pe cei doi consilieri locali să 
citească jurământul, iar aceștia se prezintă pe rând, în faţa mesei special amenajate, pe 
care se află un exemplar din Constituţia României şi Biblia.  

Consilierul pune mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie şi dă citire 
jurământului, după care semnează jurământul de credinţă, imprimat pe un formular special.  

Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de ședință, iar al doilea se 
înmânează consilierului local. 
 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, 

- 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. 
 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 - 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. 58. 
 Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, 

- 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  
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 Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-ul contabil Ledrer Francisc 
Cristian  
 Avizele comisiilor de specialitate – prezintă președinții de comisii. 
 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 - 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. 59. 
 Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, 
 - 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. 
 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 - 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. 60. 
 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, 
 - 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. 
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 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. 61. 
 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, 
 - 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. 
 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 - 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. 62. 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, 
- Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii. 
Domnul consilier Bran Petru-Valentin ridică problema gestionării gunoiului. 
Domnul viceprimar spune că există un plan de gospodărire comunală. Dacă cetățenii 

nu respectă legea, pot primi avertisment, amenzi. Există camere de supraveghere video în 
comună, cu ajutorul cărora se pot depista persoanele care nu respectă regulile. 

Domnul primar spune că problema gunoiului este una națională. Este greu să dai 
amenzi, deoarece este nevoie de mai mulți salariați ai Primăriei care să urmărească, sunt 
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necesare declarații de martori. Este nevoie de mai multe camere de supraveghere video. 
De aceea s-a suplimentat suma de bani pentru achiziționarea acestora, cu 5000 lei. S-a 
apelat la RCS-RDS pentru montarea camerelor video prin fibră optică, fiind în faza de 
racordare la curentul electric, pentru o viteză mai bună a funcționării acestora, centralizare 
mai bună. De asemenea s-a montat o cameră video care înregistrează numărul de 
înmatriculare al mașinilor. 

Domnul consilier Muntean Ioan Lucian consideră că cei care nu respectă legea 
trebuie sancționați. E suficient să se dea amezi la 2 – 3 cetățeni și să se facă public acest 
lucru, ca să se potolească și ceilalți. 

Domnul primar spune că a făcut acest lucru în mandatul trecut, postând pe facebook 
despre faptele unor cetățeni, fără a da numele acestora, dar, în loc să-și atragă sprijinul 
întregii populații a comunei, a atras contestațiile opoziției. 

Este pusă problema autovehiculelor care vin din câmp, cu roțile murdare și intră pe 
străzile comunei, pe care le murdăresc.  

Domnul primar spune că nu se pot pune pompe de apă pentru curățarea acestora, la 
intrările în câmp. Trebuie analizată această problemă, deoarece probabil trebuie luate avize 
de la S.G.A. Alba, A.P.M. Alba. 

Domnul viceprimar spune că ar fi necesară o platformă betonată sau o porțiune 
pietruită, pentru a se scurge totul acolo. 

Domnul consilier Miclea Dorin-Iacob spune că nu trebuie apă, ci trebuie să-și curețe 
mașinile, fără apă. 

Domnul consilier Muntean Ioan Lucian întreabă ce se întâmplă cu terenul sintetic de 
la Tărtăria, cine îl administrează. 

Domnul primar spune că s-a primit avizul pentru nocturnă. Urmează să stabilească 
Consiliul Local modul de administrare a acestuia. 

Domnul viceprimar spune că după efectuarea recepției se va aproba modul de 
administrare a acestuia. 

Domnul consilier Julescu Radu-Emil spune că drumul spre Văratec este murdar. 
Este un izvor. Există posibilitatea de a devia apa, este posibil un drenaj. 

Domnul primar spune că este o zonă dificilă spre Văratec. Trebuie făcută achiziția 
pentru repararea acestei zone. Trebuie utilaje bune. 
 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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