
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 17 august 2021, 

în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Săliștea, convocată de îndată, prin
dispoziţia primarului comunei nr. 59 din 17.08.2021

La şedinţă sunt prezenţi 8 din cei 11 consilieri aleşi, fiind absenți domnii consilieri
locali  Macarie  Daniel-Ioan,  Julescu  Radu-Emil  și  domnul  Miclea  Dorin-Iacob,  care  și-a
depus demisia din funcția de consilier local. De asemenea participă la şedinţă secretarul
general al comunei.

Se  supune  spre  aprobare  Consiliului  Local  procesul-verbal  încheiat  în  şedinţa
ordinară din luna iulie 2021, înregistrându-se  4 voturi pentru, 4 abțineri – Cugerean Ioan-
Valentin, Bran Petru-Valentin, Bogdan Gheorghe-Nelu, Cordelea Claudiu-Ioan.

Se prezintă următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre nr. 58 din 17.08.2021 privind  alegerea preşedintelui de

şedinţă pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Săliștea din data
de 17 august 2021;

2.  Proiect de hotărâre nr.  51 din 30.07.2021 privind  constatarea încetării  de
drept,  prin demisie,  a  unui  mandat  de consilier  și  vacantarea locului  de consilier
local;

3.  Proiect  de  hotărâre  nr.  59  din  17.08.2021  privind  aprobarea  proiectului
„Înființare centru comunitar în satul Săliştea, comuna Săliştea, în vederea finanțării
acestuia în cadrul Programului  Operațional Regional 2014 -  2020, axa prioritară 8,
prioritatea  de  investiții  8.1,  obiectiv  specific  8.1  B,  apelul  de  proiecte
P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni”; 

            4. Proiect de hotărâre nr. 60 din 17.08.2021 privind modificarea hotărârii
Consiliului  Local  Săliștea  nr.  33  din  22.04.2021  privind  aprobarea  studiului  de
oportunitate și a  indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Înființare centru
comunitar în satul Săliştea, comuna Săliştea, în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului  Operațional  Regional  2014  -  2020,  axa  prioritară  8,  prioritatea  de
investiții 8.1, obiectiv specific 8.1 B, apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni”; 

             5. Proiect de hotărâre nr. 57 din 16.08.2021 privind aprobarea modificării
hotărârii  Consiliului  Local  Săliștea  nr.  38  din  27.05.2021  privind  tarifele  unice  și
tarifele distincte practicate de către operatorul economic delegat Asocierea S.C. RER
VEST S.A./S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., în raport cu utilizatorii serviciului de
salubrizare pentru activitatea de colectare și  transport al  deșeurilor  municipale și
similare desfășurată în Zona 2 – Lot 2 Tărtăria a județului Alba, în baza contractului
de delegare prin concesiune a activității  de colectare și transport a deșeurilor nr.
223/27.12.2018.                      

            Domnul președinte de ședință întreabă dacă sunt şi alte probleme considerate
urgente de introdus pe ordinea de zi, care să îndeplinească condiţiile cerute de lege.

Nefiind  alte  probleme considerate  urgente de introdus pe ordinea de zi,  care să
îndeplinească condiţiile cerute de lege, domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea
de zi, care se aprobă cu 8 voturi pentru.            
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Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi,
-  Proiect de hotărâre nr. 58 din 17.08.2021 privind  alegerea preşedintelui de

şedinţă pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Săliștea din data
de 17 august 2021
           Iniţiator: viceprimar –  Linuț Gheorghe-Mircea

Raportul  compartimentului  de resort  – întocmit  de secretarul  general  al  comunei
Ionescu Mihaela-Alina

Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe-Mircea, Cugerean
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin.

Secretarul general al comunei informează preşedintele de şedinţă că proiectul de
hotărâre  trebuie  adoptat  cu  majoritate  simplă  (primul  număr  natural  mai  mare  decât
jumătate din totalul consilierilor locali prezenți).

Se acordă:
- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi economico-

financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism;
- aviz favorabil  din partea comisiei  de specialitate nr. 2 -  juridică şi de disciplină,

muncă şi protecţie socială;
- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate

şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte.
După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să

se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri.
Domnul consilier local Cugerean Ioan-Valentin îl propune pe domnul viceprimar Linuț

Gheorghe-Mircea, propunere care se aprobă cu 8 voturi pentru.
Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de

şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 8 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 52.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi,
- Proiect  de  hotărâre  nr.  51  din  30.07.2021  privind  constatarea  încetării  de

drept, prin demisie, a unui mandat de consilier și vacantarea locului de consilier local
            Iniţiator: viceprimar –  Linuț Gheorghe-Mircea

Raportul  compartimentului  de resort  – întocmit  de secretarul  general  al  comunei
Ionescu Mihaela-Alina

Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe-Mircea, Cugerean
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin.

Secretarul general al comunei informează preşedintele de şedinţă că proiectul de
hotărâre trebuie adoptat cu majoritate absolută (primul număr natural strict mai mare decât
jumătate din totalul consilierilor locali în funcție).

Se acordă:
- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi economico-

financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism;
- aviz favorabil  din partea comisiei  de specialitate nr. 2 -  juridică şi de disciplină,

muncă şi protecţie socială;
- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate

şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte.
După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să

se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri.
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Nefiind  solicitări  pentru  discuţii,  observaţii  sau  propuneri,  domnul  preşedinte  de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 8 voturi pentru.

Se adoptă hotărârea nr. 53.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi,
- Proiect  de  hotărâre  nr.  59  din  17.08.2021  privind  aprobarea  proiectului

„Înființare centru comunitar în satul Săliştea, comuna Săliştea, în vederea finanțării
acestuia în cadrul Programului  Operațional Regional 2014 -  2020, axa prioritară 8,
prioritatea  de  investiții  8.1,  obiectiv  specific  8.1  B,  apelul  de  proiecte
P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni” 
            Iniţiator: viceprimar –  Linuț Gheorghe-Mircea

Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-ul administrator public Chiriluț
Marcel-Teofil

Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe-Mircea, Cugerean
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin.

Secretarul general al comunei informează preşedintele de şedinţă că proiectul de
hotărâre trebuie adoptat cu majoritate absolută (primul număr natural strict mai mare decât
jumătate din totalul consilierilor locali în funcție).

Se acordă:
- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi economico-

financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism;
- aviz favorabil  din partea comisiei  de specialitate nr. 2 -  juridică şi de disciplină,

muncă şi protecţie socială;
- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate

şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte.
După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să

se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri.
Nefiind  solicitări  pentru  discuţii,  observaţii  sau  propuneri,  domnul  preşedinte  de

şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 8 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 54.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi,

            - Proiect de hotărâre nr. 60 din 17.08.2021 privind modificarea hotărârii
Consiliului  Local  Săliștea  nr.  33  din  22.04.2021  privind  aprobarea  studiului  de
oportunitate și a  indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Înființare centru
comunitar în satul Săliştea, comuna Săliştea, în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului  Operațional  Regional  2014  -  2020,  axa  prioritară  8,  prioritatea  de
investiții 8.1, obiectiv specific 8.1 B, apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni” 
           Iniţiator: viceprimar –  Linuț Gheorghe-Mircea

Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-ul administrator public Chiriluț
Marcel-Teofil

Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe-Mircea, Cugerean
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin.

Secretarul general al comunei informează preşedintele de şedinţă că proiectul de
hotărâre  trebuie  adoptat  cu  majoritate  simplă  (primul  număr  natural  mai  mare  decât
jumătate din totalul consilierilor locali prezenți).

Se acordă:
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- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi economico-
financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism;

- aviz favorabil  din partea comisiei  de specialitate nr. 2 -  juridică şi de disciplină,
muncă şi protecţie socială;

- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte.

După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să
se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri.

Nefiind  solicitări  pentru  discuţii,  observaţii  sau  propuneri,  domnul  preşedinte  de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 8 voturi pentru.

Se adoptă hotărârea nr. 55.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi,

            - Proiect de hotărâre nr. 57 din 16.08.2021 privind aprobarea modificării
hotărârii  Consiliului  Local  Săliștea  nr.  38  din  27.05.2021  privind  tarifele  unice  și
tarifele distincte practicate de către operatorul economic delegat Asocierea S.C. RER
VEST S.A./S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., în raport cu utilizatorii serviciului de
salubrizare pentru activitatea de colectare și  transport al  deșeurilor  municipale și
similare desfășurată în Zona 2 – Lot 2 Tărtăria a județului Alba, în baza contractului
de delegare prin concesiune a activității  de colectare și transport a deșeurilor nr.
223/27.12.2018            
           Iniţiator: viceprimar –  Linuț Gheorghe-Mircea

Raportul  compartimentului  de resort  – întocmit  de secretarul  general  al  comunei
Ionescu Mihaela-Alina

Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe-Mircea, Cugerean
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin.

Secretarul general al comunei informează preşedintele de şedinţă că proiectul de
hotărâre trebuie adoptat cu majoritate absolută (primul număr natural strict mai mare decât
jumătate din totalul consilierilor locali în funcție).

Se acordă:
- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi economico-

financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism;
- aviz favorabil  din partea comisiei  de specialitate nr. 2 -  juridică şi de disciplină,

muncă şi protecţie socială;
- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate

şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte.
După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să

se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri.
Nefiind  solicitări  pentru  discuţii,  observaţii  sau  propuneri,  domnul  preşedinte  de

şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 8 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 56.
Domnul  Linuț  Gheorghe-Mircea,  preşedintele  de  şedinţă,  anunţă  că  s-au epuizat

toate punctele de pe ordinea de zi şi declară închise lucrările şedinţei extraordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       SECRETAR GENERAL,
               Linuț Gheorghe-Mircea                  Ionescu Mihaela-Alina
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