
  

JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA 
 
 

MINUTA 
 

şedinţei ordinare din data de 25 februarie 2021 a Consiliului Local al comunei Săliștea, 
convocată prin dispoziţia primarului comunei nr. 21 din 19.02.2021 

 
 
 

La şedinţă sunt prezenţi toți cei 11 consilieri aleşi. De asemenea participă la şedinţă 
primarul, secretarul general al comunei și domnul Voina Daniel, cetățean al comunei. 

Se supune spre aprobare Consiliului Local procesul-verbal încheiat în şedinţa 
ordinară din luna ianuarie 2021, care se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Se prezintă următoarea ordine de zi: 
 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 aprobarea organizării reţelei şcolare 2021 – 2022 
în comuna Săliștea, judeţul Alba; 
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului anual al primarului, privind 
starea economică, socială şi de mediu a comunei Săliștea, județul Alba; 
 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor din comuna Săliștea, judeţul Alba; 
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al comunei Săliştea, judeţul Alba, pe anul 2020; 
 11. Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii. 
 Se solicită introducerea pe ordinea de zi, în regim de urgență, prin suplimentarea 
acesteia, a proiectului de hotărâre privind înscrierea provizorie a dreptului de proprietate 



  

asupra parcelelor de drum – CADASTRU SISTEMATIC F6, în favoarea U.A.T. Săliștea, 
conform art. 41, alin. 51 din Legea nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și dezmembrare, repoziționare și 
înscriere parcelare CF 555 Săliștea și a proiectului de hotărâre privind aprobarea procedurii 
de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 
31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-
teritorială a comunei Săliștea, județul Alba. 
 Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot suplimentarea ordinii de zi, care se 
aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi suplimentată, care se 
aprobă cu 11 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. 10 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, cu 
11 voturi pentru; 

- hotărârea nr. 11 privind aprobarea organizării reţelei şcolare 2021 – 2022 în 
comuna Săliștea, judeţul Alba, cu 11 voturi pentru; 

- hotărârea nr. 12 privind aprobarea raportului anual al primarului, privind starea 
economică, socială şi de mediu a comunei Săliștea, județul Alba, cu 10 voturi pentru, 1 
abținere; 

- hotărârea nr. 13 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor din comuna Săliștea, judeţul Alba, cu 11 voturi pentru; 

- hotărârea nr. 14 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli 
al comunei Săliştea, judeţul Alba, pe anul 2020, cu 11 voturi pentru; 

- hotărârea nr. 15 privind suplimentarea acesteia, a proiectului de hotărâre 
privind înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra parcelelor de drum – 
CADASTRU SISTEMATIC F6, în favoarea U.A.T. Săliștea, conform art. 41, alin. 51 din 
Legea nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și dezmembrare, repoziționare și înscriere 
parcelare CF 555 Săliștea, cu 11 voturi pentru; 

- hotărârea nr. 16 privind aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente 
obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate 
bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a comunei 
Săliștea, județul Alba, cu 11 voturi pentru. 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     SECRETAR GENERAL, 
     Cugerean Ioan-Valentin                            Ionescu Mihaela-Alina 
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