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şedinţei ordinare din data de 26 octombrie 2021 a Consiliului Local al comunei Săliștea, 
convocată prin dispoziţia primarului comunei nr. 72 din 20.10.2021 

 
 
 

La şedinţă sunt prezenţi toți cei 11 consilieri locali în funcție. Domnul consilier local 
Bran Petru-Valentin, întrucât se află în izolare din cauza infectării cu COVID-19 a soției 
sale, participă la ședință online, prin intermediul aplicației electronice WhatsApp. De 
asemenea participă la şedinţă primarul, secretarul general al comunei. 

Se supune spre aprobare Consiliului Local procesul-verbal încheiat în şedinţa 
ordinară din luna septembrie 2021, care se aprobă cu 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă – 
Martin Tiberiu-Constantin, 1 abținere – Bran Petru-Valentin. 
 Se prezintă următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de hotărâre nr. 68 din 30.09.2021 privind aprobarea execuţiei 
bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Săliștea, judeţul Alba, pentru trimestrul 
III 2021; 
 2. Proiect de hotărâre nr. 70 din 12.10.2021 privind rectificarea bugetului local 
al comunei Săliștea, judeţul Alba;  
 3. Proiect de hotărâre nr. 69 din 30.09.2021 privind analiza stadiului de 
înscriere a datelor în registrul agricol, pentru trimestrul III, anul  2021 şi stabilirea 
măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi; 
 4. Proiect de hotărâre nr. 71 din 12.10.2021 privind aprobarea cererii de 
finanțare și a devizului general estimativ pentru proiectul ”Realizare poduri de acces 
mici - Valea Drejman și Valea Archiș – comuna Săliștea, județul Alba”, în vederea 
depunerii în cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”; 
 5. Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii. 
 Domnul primar solicită introducerea pe ordinea de zi, în regim de urgență, prin 
suplimentarea acesteia, a proiectului de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului 
Local Săliștea nr. 30 din 22.04.2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitare Școala 
Gimnazială ''David Prodan'' Săliștea, împrejmuire și amenajare alei pietonale” și 
participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a 
energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, aprobat prin Ordinul 
Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 2057/2020 și a proiectului de hotărâre privind 
modificarea hotărârii Consiliului Local Săliștea nr. 31 din 22.04.2021 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice, fază DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială ''David Prodan'' Săliștea, împrejmuire 
și amenajare alei pietonale”. 
 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. 72 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli 
al comunei Săliștea, judeţul Alba, pentru trimestrul III 2021, cu 11 voturi pentru; 

- hotărârea nr. 73 privind rectificarea bugetului local al comunei Săliștea, judeţul 
Alba, cu 11 voturi pentru; 

- hotărârea nr. 74 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul 
agricol, pentru trimestrul III, anul  2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea 
acestei activităţi, cu 11 voturi pentru; 

- hotărârea nr. 75 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru proiectul ”Realizare poduri de acces mici - Valea Drejman și Valea 
Archiș – comuna Săliștea, județul Alba”, în vederea depunerii în cadrul Programului 
național de investiții ”Anghel Saligny”, cu 11 voturi pentru; 

- hotărârea nr. 76 privind modificarea hotărârii Consiliului Local Săliștea nr. 30 
din 22.04.2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitare Școala Gimnazială ''David 
Prodan'' Săliștea, împrejmuire și amenajare alei pietonale” și participarea la 
Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei 
în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, aprobat prin Ordinul 
Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 2057/2020, cu 11 voturi pentru; 

- hotărârea nr. 77 privind modificarea hotărârii Consiliului Local Săliștea nr. 31 
din 22.04.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază DALI și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școala 
Gimnazială ''David Prodan'' Săliștea, împrejmuire și amenajare alei pietonale”, cu 11 
voturi pentru. 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       SECRETAR GENERAL, 
                         Martin Tiberiu-Constantin                          Ionescu Mihaela-Alina 
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