
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA

MINUTA

şedinţei ordinare din data de 30 iunie 2021 a Consiliului Local al comunei Săliștea,
convocată prin dispoziţia primarului comunei nr. 49 din 18.06.2021

La şedinţă sunt prezenţi  9 din cei 11 consilieri aleşi, fiind absenți domnii consilieri
Miclea  Dorin-Iacob  și  Miclea  Viorel-Ovidiu.  De  asemenea  participă  la  şedinţă  primarul,
secretarul general al comunei.

Se  supune  spre  aprobare  Consiliului  Local  procesul-verbal  încheiat  în  şedinţa
ordinară din luna mai 2021, care se aprobă cu  5 voturi  pentru, 4 abțineri  -  Bran Petru-
Valentin, Cordelea Claudiu-Ioan, Bogdan Gheorghe-Nelu, Linuț Gheorghe-Mircea.

Se prezintă următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre nr. 35 din 28.05.2021 privind alegerea preşedintelui de

şedinţă care să conducă şedinţele Consiliului Local Săliştea pentru următoarele 3
luni – iulie, august, septembrie 2021;

2. Proiect de hotărâre nr. 36 din 28.05.2021 privind aprobarea înregistrării în
domeniul public al comunei, a bunurilor rezultate prin investiția „Achiziție contoare
apă  rece  FGH,  comuna  Săliștea,  județul  Alba”  și  concesionarea  acestora  către
Operatorul Regional S.C. Apa C.T.T.A. S.A. Alba pe durata contractului de delegare a
gestiunii în vederea realizării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

3. Proiect de hotărâre nr. 37 din 28.05.2021 privind aprobarea regulamentului
privind  eliberarea  cardului  –  legitimaţie  de  parcare  gratuită  pentru  persoanele  cu
handicap;  

4.  Proiect  de  hotărâre  nr.  38  din  02.06.2021  privind  aprobarea  statutului
comunei Săliștea, județul Alba;

5.  Proiect  de hotărâre nr.  39 din 02.06.2021 privind aprobarea strategiei  de
dezvoltare locală a comunei Săliștea, județul Alba, pentru perioada 2021 – 2027; 

6. Proiect de hotărâre nr. 40 din 02.06.2021 privind aprobarea strategiei locale
privind accelerarea dezvoltării  serviciilor comunitare de utilități  publice în comuna
Săliștea, județul Alba, pentru perioada 2021 – 2027; 

7. Proiect de hotărâre nr. 41 din 02.06.2021 privind aprobarea strategiei locale
de dezvoltare a serviciilor sociale în comuna Săliștea, județul Alba, pentru perioada
2021 – 2027;

8. Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii.
Domnul primar solicită introducerea pe ordinea de zi, prin suplimentarea acesteia, a

proiectului  de hotărâre privind aprobarea actului adițional la protocolul de colaborare nr.
MMJS/1111/MS/7328/MEN/8959/UAT/45/2019 încheiat între Ministerul Muncii și Protecției
Sociale,  Ministerul  Sănătății,  Ministerul  Educației  și  U.A.T.  Săliștea,  județul  Alba,  pentru
implementarea proiectului “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru
combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale" Cod SMIS 2014+:122607.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot suplimentarea ordinii  de zi,  care se
aprobă cu 9 voturi pentru.



Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi  suplimentată, 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. 39 privind  alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă

şedinţele  Consiliului  Local  Săliştea  pentru  următoarele  3  luni  –  iulie,  august,
septembrie 2021, cu 9 voturi pentru;

- hotărârea nr. 40 privind aprobarea înregistrării în domeniul public al comunei,
a  bunurilor  rezultate  prin  investiția  „Achiziție  contoare  apă  rece  FGH,  comuna
Săliștea, județul Alba” și concesionarea acestora către Operatorul Regional S.C. Apa
C.T.T.A. S.A. Alba pe durata contractului de delegare a gestiunii în vederea realizării
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, cu 6 voturi pentru, 3 abțineri;

- hotărârea nr. 41 privind aprobarea regulamentului privind eliberarea cardului –
legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap, cu 9 voturi pentru;

- hotărârea nr. 42 privind aprobarea statutului comunei Săliștea, județul Alba, cu
5 voturi pentru, 4 abțineri;

- hotărârea  nr. 43 privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a comunei
Săliștea, județul Alba, pentru perioada 2021 – 2027, cu 5 voturi pentru, 4 abțineri;

-  hotărârea  nr.  44  privind aprobarea  strategiei  locale  privind  accelerarea
dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice în comuna Săliștea, județul Alba,
pentru perioada 2021 – 2027, cu 5 voturi pentru, 4 abțineri;

-  hotărârea nr. 45 privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor
sociale în comuna Săliștea,  județul  Alba,  pentru perioada 2021 – 2027,  cu  5 voturi
pentru, 4 abțineri;

- hotărârea nr. 46 privind aprobarea actului adițional la protocolul de colaborare
nr.  MMJS/1111/MS/7328/MEN/8959/UAT/45/2019  încheiat  între  Ministerul  Muncii  și
Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și U.A.T. Săliștea, județul
Alba,  pentru  implementarea  proiectului  “Crearea  și  implementarea  serviciilor
comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale" Cod SMIS
2014+:122607, cu 5 voturi pentru, 4 abțineri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      SECRETAR GENERAL,
     Macarie Daniel-Ioan                                 Ionescu Mihaela-Alina
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