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A N U N Ţ 
 

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

publică, republicată, Primăria comunei Săliștea aduce la cunoștința publicului că ședința ordinară a 
Consiliului Local va avea loc în data de 28.01.2021, orele 1600, ședință ce se va desfășura prin mijloace 
electronice, conform dispoziției primarului nr. 3 din 22.01.2021, cu următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe 
anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil  
 Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na asistent social Ilie Ancuța-Florina 
 Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe-Mircea, Cugerean Ioan-Valentin, 
Martin Tiberiu-Constantin 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi 
familiilor marginalizate social şi a planului de măsuri privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale 

Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil 
 Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na asistent social Ilie Ancuța-Florina 
 Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe-Mircea, Cugerean Ioan-Valentin, 
Martin Tiberiu-Constantin 

3. Proiect de hotărâre privind parcelarea imobilului înscris în CF nr. 71348 – Săliștea, având 
nr. parcelă 299/1 – curți-construcții, unde există C1 – Școala Generală Săliștea, cu suprafața de 
9891 mp, în două loturi noi și înscrierea în domeniul public 

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 

4. Proiect de hotărâre privind repoziționarea imobilului, trecerea în domeniul privat al 
comunei Săliștea și introducerea în intravilan a imobilului înscris în CF 70747 – Săliștea 

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 

5. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol, 
pentru trimestrul IV, 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 
 6. Raport privind activitatea asistenţilor personali pe semestrul II, anul 2020 
 7. Informare privind evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor din comuna 
Săliștea, județul Alba 
 8. Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii. 

 
 

SECRETAR GENERAL, 
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