
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA

MINUTA

şedinţei ordinare din data de 26 noiembrie 2021 a Consiliului Local al comunei Săliștea,
convocată prin dispoziţia primarului comunei nr. 75 din 19.11.2021

La şedinţă sunt prezenţi toți cei 11 consilieri locali în funcție. De asemenea participă
la şedinţă secretarul general al comunei.

Se  supune  spre  aprobare  Consiliului  Local  procesul-verbal  încheiat  în  şedinţa
ordinară din luna octombrie 2021, care se aprobă cu 11 voturi pentru.

Se prezintă următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre nr. 73 din 25.10.2021 privind aprobarea închirierii prin

licitație publică a punctului sanitar uman din satul Tărtăria, str. Principală nr. 34, în
suprafață  de  88,21  mp,  înscris  în  C.F.  71389,  nr.  top.  71389,  aflat  în  proprietatea
comunei Săliștea, domeniu public;

2. Proiect de hotărâre nr. 77 din 10.11.2021 privind rectificarea bugetului local
al comunei Săliștea, judeţul Alba;

3. Proiect de hotărâre nr. 78 din 18.11.2021 privind aprobarea alocării sumelor
necesare susținerii evenimentului cultural-educativ „Bradul de Crăciun, între tradiție
și poveste”;

4. Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii.
Domnul viceprimar solicită introducerea pe ordinea de zi, în regim de urgență, prin

suplimentarea  acesteia,  a  proiectului  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea
hotărârii Consiliului Local Săliștea nr. 64 din 31.08.2021 privind stabilirea cantității de masă
lemnoasă ce se va exploata pentru anul 2021, din proprietatea comunei Săliștea, județul
Alba, precum și a modului de valorificare.

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. 78 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a punctului

sanitar uman din satul Tărtăria, str. Principală nr. 34, în suprafață de 88,21 mp, înscris
în C.F. 71389, nr. top. 71389, aflat în proprietatea comunei Săliștea, domeniu public,
cu 11 voturi pentru;

- hotărârea nr. 79 privind rectificarea bugetului local al comunei Săliștea, judeţul
Alba, cu 11 voturi pentru;



-  hotărârea  nr.  80  privind  aprobarea  alocării  sumelor  necesare  susținerii
evenimentului cultural-educativ „Bradul de Crăciun, între tradiție și poveste”, cu 11
voturi pentru; 

- hotărârea nr. 81 privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local
Săliștea nr. 64 din 31.08.2021 privind stabilirea cantității de masă lemnoasă ce se va
exploata pentru anul 2021, din proprietatea comunei Săliștea, județul Alba, precum și
a modului de valorificare, cu 11 voturi pentru.

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