
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA

MINUTA

şedinţei ordinare din data de 28 septembrie 2021 a Consiliului Local al comunei Săliștea,
convocată prin dispoziţia primarului comunei nr. 66 din 22.09.2021

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

Se  supune  spre  aprobare  Consiliului  Local  procesul-verbal  încheiat  în  şedinţa
extraordinară, convocată de îndată, din luna septembrie 2021, care se aprobă cu 11 voturi
pentru.

Se prezintă următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre nr. 54 din 27.08.2021 privind alegerea preşedintelui de

şedinţă care să conducă şedinţele  Consiliului  Local Săliştea,  județul  Alba,  pentru
următoarele 3 luni – octombrie, noiembrie, decembrie 2021;

2. Proiect de hotărâre nr. 66 din 20.09.2021 privind rectificarea bugetului local
al comunei Săliștea, judeţul Alba;

3. Proiect de hotărâre nr. 63 din 16.09.2021 privind stabilirea unor suprafețe de
teren, în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de
construcţii și demolări de pe raza U.A.T. Săliștea, județul Alba;

4. Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi, care se aprobă cu 11

voturi pentru.
Domnul  primar  solicită  introducerea  pe  ordinea  de  zi,  în  regim  de  urgență,  prin

suplimentarea  acesteia  a  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  devizului  general  al
obiectivului de investiţii “Modernizare drumuri publice din interiorul comunei Săliștea, județul
Alba”,  actualizat  conform  O.G.  nr.  15/2021  privind  reglementarea  unor  măsuri  fiscal-
bugetare.
  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. 68 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă

şedinţele  Consiliului  Local  Săliştea,  județul  Alba,  pentru  următoarele  3  luni  –
octombrie, noiembrie, decembrie 2021, cu 11 voturi pentru;

- hotărârea nr. 69 privind rectificarea bugetului local al comunei Săliștea, judeţul
Alba, cu 11 voturi pentru;



-  hotărârea  nr.  70  privind  stabilirea  unor  suprafețe  de  teren,  în  vederea
depozitării  temporare  a  deşeurilor  inerte  rezultate  din  activităţi  de  construcţii  și
demolări de pe raza U.A.T. Săliștea, județul Alba, cu 11 voturi pentru;

- hotărârea nr. 71 privind aprobarea devizului general al obiectivului de investiţii
“Modernizare  drumuri  publice  din  interiorul  comunei  Săliștea,  județul  Alba”,
actualizat  conform  O.G.  nr.  15/2021  privind  reglementarea  unor  măsuri  fiscal-
bugetare, cu 11 voturi pentru.

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


	Proiectele de hotărâri sunt însoţite de rapoartele compartimentelor de resort şi de avizele comisiilor de specialitate.
	PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL,

