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MINUTA 

 
şedinţei extraordinare, convocată de îndată, în data de 16 septembrie 2021 a Consiliului 

Local al comunei Săliștea, convocată prin dispoziţia primarului comunei                                      
nr. 63 din 16.09.2021 

 
 

La şedinţă sunt prezenţi 9 din cei 10 consilieri în funcție, fiind absent domnul 
consilier local Muntean Ioan-Lucian. De asemenea participă la şedinţă primarul, secretarul 
general al comunei și domnul Cioran Dragomir-Florin, supleant pe lista Partidului Național 
Liberal. 

Se supune spre aprobare Consiliului Local procesul-verbal încheiat în şedinţa 
ordinară din luna august 2021, care se aprobă cu 9 voturi pentru. 
 Se prezintă următoarea ordine de zi: 
           1. Depunerea jurământului de către domnul Cioran Dragomir-Florin, candidat al 

Partidului Național Liberal în cadrul Consiliului Local al comunei Săliștea, al cărui 

mandat a fost validat pe durata mandatului Consiliului Local prin încheierea nr. 

2991/CC/2021 din 30.08.2021, dispusă de Judecătoria Alba Iulia în dosarul nr. 

5441/176/2021;     

 2. Proiect de hotărâre nr. 64 din 16.09.2021 privind modificarea componenței 

comisiei nr. 3 - pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, 

activităţi socio-culturale, culte; 

 3. Proiect de hotărâre nr. 65 din 16.09.2021 privind actualizarea regulamentului 
de organizare şi funcţionare a serviciului social: "Serviciul social comunitar – centrul 
social, comuna Săliștea". 
 Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi, care se aprobă cu 9 voturi 
pentru. 

Proiectele de hotărâri sunt însoţite de rapoartele compartimentelor de resort şi de 
avizele comisiilor de specialitate. 
 În cadrul şedinţei sunt adoptate următoarele hotărâri: 

- hotărârea nr. 66 privind modificarea componenței comisiei nr. 3 - pentru 
învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-
culturale, culte, cu 10 voturi pentru; 

- hotărârea nr. 67 privind actualizarea regulamentului de organizare şi 
funcţionare a serviciului social: "Serviciul social comunitar – centrul social, comuna 
Săliștea", cu 10 voturi pentru. 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       SECRETAR GENERAL, 
         Julescu Radu-Emil                                 Ionescu Mihaela-Alina 
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