
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA 
NR. 212 DIN 14.01.2021 
 

 

A N U N Ţ 
 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, se publică următorul/următoarele proiect(e) de hotărâre, 

în vederea aducerii acestuia/acestora la cunoștința publicului: 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor 

privind concesionarea și închirierea bunurilor proprietate publică și privată a 

comunei Săliștea și vânzarea bunurilor proprietate privată a comunei Săliștea, județul 

Alba; 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică 

deschisă a terenului intravilan în suprafață de 82 mp, înscris în C.F. nr. 71395 

Săliștea, nr. cad. 71395, aflat în proprietatea comunei Săliștea, domeniu privat; 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică 

deschisă a terenului intravilan în suprafață de 75 mp, înscris în C.F. nr. 73472 

Săliștea, nr. cad. 73472, aflat în proprietatea comunei Săliștea, domeniu privat; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică 

deschisă a terenului intravilan în suprafață de 90 mp, înscris în C.F. nr. 73473 

Săliștea, nr. cad. 73473, aflat în proprietatea comunei Săliștea, domeniu privat; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică 

deschisă a terenului intravilan în suprafață de 473 mp, înscris în C.F. nr. 73474 

Săliștea, nr. cad. 73474, aflat în proprietatea comunei Săliștea, domeniu privat; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică 

deschisă a terenului extravilan în suprafață de 25900 mp, înscris în C.F. nr. 73471 

Săliștea, nr. cad. 73471, aflat în proprietatea comunei Săliștea, domeniu privat; 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor din comuna Săliștea, judeţul Alba. 

 Persoanele interesate pot face propuneri, sugestii, opinii la acest(e) proiect(e) de 

hotărâre la sediul Primăriei comunei Săliștea, până la data de 25.02.2021, orele 1500. 

 

SECRETAR GENERAL, 
Jr. IONESCU MIHAELA-ALINA 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA 
NR. 403 DIN 27.01.2021 
 

 

 

 

A N U N Ţ 
 
 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, se publică următorul/următoarele proiect(e) de hotărâre, 

în vederea aducerii acestuia/acestora la cunoștința publicului: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului anual al primarului, privind 

starea economică, socială şi de mediu a comunei Săliștea, județul Alba; 

 Persoanele interesate pot face propuneri, sugestii, opinii la acest(e) proiect(e) de 

hotărâre la sediul Primăriei comunei Săliștea, până la data de 25.02.2021, orele 1500. 

  

SECRETAR GENERAL, 
Jr. IONESCU MIHAELA-ALINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA 
NR. 642 DIN 10.02.2021 
 

 

 

 

A N U N Ţ 
 
 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, se publică următorul/următoarele proiect(e) de hotărâre, 

în vederea aducerii acestuia/acestora la cunoștința publicului: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare 2021 – 2022 

în comuna Săliștea, judeţul Alba; 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli al comunei Săliştea, judeţul Alba, pe anul 2020.  

 Persoanele interesate pot face propuneri, sugestii, opinii la acest(e) proiect(e) de 

hotărâre la sediul Primăriei comunei Săliștea, până la data de 25.02.2021, orele 1500. 

 

SECRETAR GENERAL, 
Jr. IONESCU MIHAELA-ALINA 

 
 


	ROMÂNIA
	PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA
	NR. 212 DIN 14.01.2021

	A N U N Ţ
	ROMÂNIA (1)
	PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA (1)
	NR. 403 DIN 27.01.2021

	A N U N Ţ (1)
	ROMÂNIA (2)
	PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA (2)
	NR. 642 DIN 10.02.2021

	A N U N Ţ (2)

