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JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA 

 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 26 noiembrie 2021,  
în şedinţa ordinară 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. Şedinţa este legal 
constituită şi îşi poate desfăşura lucrările, prin mijloace electronice. 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 președinte de ședință întreabă dacă sunt şi alte probleme considerate 
urgente de introdus pe ordinea de zi, care să îndeplinească condiţiile cerute de lege. 
 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.             
 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentată, 
 - 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 
 Iniţiator: viceprimar –  Linuț Gheorghe-Mircea  
 Raportul compartimentului de resort – întocmit de secretarul general al comunei 
Ionescu Mihaela-Alina 
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 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 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 11 voturi pentru. 
 Se adoptă hotărârea nr. 78. 
 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentată, 
 - Proiect de hotărâre nr. 77 din 10.11.2021 privind rectificarea bugetului local al 
comunei Săliștea, judeţul Alba  
 Iniţiator: viceprimar –  Linuț Gheorghe-Mircea  
 Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-ul contabil Ledrer Francisc-
Cristian 
 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 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 11 voturi pentru. 

Se adoptă hotărârea nr. 79. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentată, 
- 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” 
 Iniţiator: viceprimar –  Linuț Gheorghe-Mircea  
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 Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-ul referent Boldoșan Călin-
Simion 
 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 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 11 voturi pentru. 

Se adoptă hotărârea nr. 80. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentată, 
- Proiect de hotărâre nr. 79 din 23.11.2021 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 
 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 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 11 voturi pentru. 

Se adoptă hotărârea nr. 81. 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi suplimentată, 
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 - Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii. 
 Domnul consilier local Bran Petru-Valentin propune acordarea sumei de 1.000 lei 
cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. 
 Domnul consilier local Muntean Ioan-Lucian consideră că ar fi un gest frumos, fiind 
de acord și domnii consilieri locali Bogdan Gheorghe-Nelu și Cordelea Claudiu-Ioan cu 
acest lucru. 

Domnul consilier local Bran Petru-Valentin propune achiziționarea unei stații pentru 
încărcarea mașinilor electrice. De asemenea propune scăderea impozitului începând de 
anul viitor pentru mașinile hibrid. Spune că poate să scadă la 10%. 

Domnul viceprimar spune că toate propunerile pentru bugetul din anul 2022 trebuie 
formulate în ședința din luna decembrie 2021, care se va desfășura fizic 

Domnul consilier local Bran Petru-Valentin spune că de propunerea privind impozitul 
ar trebui să se țină cont în ședința din luna decembrie 2021. 

Secretarul general al comunei spune că se va ține de cont de propunere pentru 
proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, dacă este legal.  

Nemaifiind întrebări, interpelări, propuneri, petiţii, domnul Martin Tiberiu-Constantin, 
preşedintele de şedinţă, anunţă că s-au epuizat toate punctele de pe ordinea de zi şi 
declară închise lucrările şedinţei ordinare. 

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