
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 27 mai 2021, 
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Săliștea, convocată prin dispoziţia

primarului comunei nr. 45 din 20.05.2021

La şedinţă sunt prezenţi 10 din cei 11 consilieri aleşi, fiind absent domnul viceprimar
Linuț Gheorghe-Mircea. Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. De
asemenea participă la şedinţă primarul, secretarul general al comunei, doamna inspector
Julescu Alexandra-Maria și domnii Bran Petru și Borodi Sorin, ambii cetățeni ai comunei.

Înainte  de  începerea  lucrărilor  şedinţei  ordinare  de  astăzi,  secretarul  general  al
comunei  supune  spre  aprobare  Consiliului  Local  procesul-verbal  încheiat  în  şedinţa
ordinară din luna aprilie 2021, care se aprobă cu 9 voturi pentru, 1 abținere – Bran Petru-
Valentin.

Se prezintă următoarea ordine de zi:
1.  Proiect  de  hotărâre  nr.  26  din  16.04.2021  privind  însuşirea  rezultatelor

inventarierii bunurilor aparținând U.A.T. Săliștea, pentru anul 2020;
2. Proiect de hotărâre nr. 27 din 16.04.2021 privind scoaterea din funcțiune și

casarea  unor  mijloace  fixe  și  obiecte  de  inventar,  proprietatea  privată  a  U.A.T.
Săliștea, în urma inventarierii anuale, la 31.12.2020;

3.  Proiect  de hotărâre  nr.  28 din  16.04.2021 privind modul  de organizare a
apărării împotriva incendiilor în comuna Săliștea, județul Alba;

4.  Proiect  de  hotărâre  nr.  33  din  22.04.2021  privind  aprobarea  regulilor  şi
măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul comunei Săliștea,
județul Alba;

5. Proiect de hotărâre nr. 34 din 18.05.2021 privind aprobarea tarifelor unice și
a tarifelor 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. 223/23.12.2018;

6. 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 preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi, care se aprobă cu 10

voturi pentru.
Domnul președinte de ședință pune în discuție cererea domnului Bran Petru, prin

care semnalează nereguli în dirijarea apelor pluviale ce îi afectează gospodăria.
Domnul Bran Petru, prezent la ședință, spune că, în seara zilei de 14 mai 2021, casa

i-a fost inundată, fiind afectate baia, bucătăria,  dormitorul,  cămara și  pivnița,  distrugând
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parchetul, mobila, care au fost înlocuite, electrocasnicele. Spune că foarte multe gospodării
situate mai sus de gospodăria dumnealui, lasă apele pluviale să se scurgă în canalizare.
Este un cămin de vizitare care și înainte de acea seară era blocat. A făcut sesizare și la
Apa CTTA Cugir, de la care a primit ca răspuns că trebuie să rezolve Primăria. Când a fost
inundația  mare  nu  s-a  întâmplat  nimic.  În  ultimii  ani  i  s-a  întâmplat.  De  asemenea
semnalează nereguli cu privire la scurgerea apei între proprietăți. Spune că doamna Dima
Maria ar fi întabulat toată suprafața de teren, inclusiv șanțul. Solicită verificarea în teren din
stradă până în vale, ce a avut și ce are în prezent. I-a solicitat doamnei Dima Maria să
cumpere 3 tuburi, dar nu a fost de acord. Semnalează faptul că, atunci când s-a stabilit ca
stația de transfer să fie realizată în satul Tărtăria, li s-a promis cetățenilor acestui sat că nu
vor plăti  taxa de salubrizare.  Solicită ca Primăria să intervină pentru diminuarea acestei
taxe, fiind conștient că nu poate fi vorba despre o scutire.

Domnul primar spune că sunt zone mai joase în comună. În proiect s-a prevăzut
canalizarea la o adâncime de 6 m. Când s-a ajuns la pietriș, nu s-a putut ajunge la această
adâncime și soluția a fost stația de pompare. Canalizarea nu se poate face pe proprietățile
oamenilor.  Este  ilegal  să  lași  apele  pluviale  și  mizeria  de  la  animale  să  se  scurgă  în
canalizare.  Cetățenii  care  au  fost  sesizați  cu  privire  la  aceste  aspecte  au  remediat
problemele, însă Primăria nu poate să îi depisteze pe toți care încalcă regulile. Apa CTTA
Cugir  trebuie să sesizeze Primăria, deoarece canalizarea este predată acestei societăți.
Sunt gospodării care deversează în canalizare, fără a plăti. De asemenea aruncă obiecte,
șervețele etc., ceea ce duce la astuparea conductelor. Consideră că domnul Bran Petru,
precum și cei care se află în aceeași situație, trebuie să facă un cămin, o țeavă de pompare
și nu vor mai avea probleme, sau să instaleze mai multe supape. Apa CTTA Cugir a trimis
la Primărie o adresă prin care arată că domnul Bran Petru nu are contract. Primăria va face
o adresă prin  care va sesiza  Apa CTTA Cugir  că sunt  oameni  care deversează apele
pluviale în canalizare. În proiectul din anul 2012 topografii au luat cote acolo unde au fost
naturale.  Șanțurile  nu sunt  domeniul  comunei,  sunt  cele  lăsate  de oameni.  Rigola este
conform proiectului.

Domnul  Borodi  Sorin,  prezent  la  ședință,  spune că atunci  când face un  proiect,
proiectantul trebuie să-și ia toate măsurile. Dacă nu sunt șanțurile comunei, atunci ce se
poate face?

Domnul primar spune că toate proiectele sunt făcute la fel în toate localitățile. Spune
că  domnnul  Borodi  Sorin  nu  vrea  să  lase  apa să  se  scurgă.  Proiectantul  lucrează  pe
domeniul public, iar șanțul în cauză nu este pe domeniul public, fiind lăsat de oameni.

Domnul Borodi Sorin întreabă de ce nu a lăsat domnul Postei Ioan să se scurgă la
el.

Domnul primar spune că nu trebuie dusă scurgerea la domnul Stoian Ioan (Nică).
Primăria nu poate lucra pe teren privat. Îi informează că îi va ruga pe cei care lucrează la
rigole să bage două tuburi, lucru cu care cei doi invitați sunt de acord.

Domnul Bran Petru spune că apa trecea printre proprietăți. Moiana și-a făcut podeț
peste  șanț,  pe  care  Stănilă  Gheorghe l-a  astupat,  apa  ducându-se  pe  mijlocul  grădinii
acestuia, apoi prin gospodăria lui. A demonstrat cu harta pe unde trebuie să se scurgă apa.
A  făcut  canal  dar  s-a  astupat.  Dacă  nu  se  rezolvă,  e  dispus  să  cumpere  el  un  tub.
Consideră că ar trebui țevi până în vale.

Domnul primar spune că nu se poate acest lucru pentru că se astupă.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi,
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-  Proiect  de  hotărâre  privind  însuşirea  rezultatelor  inventarierii  bunurilor
aparținând U.A.T. Săliștea, pentru anul 2020

Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na inspector Julescu Alexandra-

Maria
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 (jumătate plus unu din nr. consilierilor 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.
Domna inspector Julescu Alexandra-Maria spune că, potrivit  prevederilor legale în

vigoare,  bunurile  aparținând U.A.T.  se inventariază anual,  iar  rezultatele  inventarierii  se
prezintă Consiliului Local prin raportul asupra gestionării bunurilor.

Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 10 voturi pentru.

Se adoptă hotărârea nr. 34.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi,
- Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace

fixe și obiecte de inventar, proprietatea privată a U.A.T. Săliștea, în urma inventarierii
anuale, la 31.12.2020

Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na inspector Julescu Alexandra-

Maria
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 (jumătate plus unu din nr. consilierilor 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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Doamna  inspector  Julescu  Alexandra-Maria  informează  consilierii  că,  în  urma
inventarierii, unele mijloace fixe și obiecte de inventar nu mai îndeplinesc standardele de
funcționare. 

Domnul consilier local Macarie Daniel-Ioan spune că gradul de uzură fiind de 100%,
este normal să fie casate.

Domnul primar spune că valoarea care se va scădea din contabilitate este mare
deoarece este dată mai mult de autovehicule.

Doamna inspector Julescu Alexandra-Maria spune că, după aprobarea hotărârii de
consiliu,  autovehiculele  se  vor  preda  la  REMAT și  se  va  obține  o  sumă de  bani,  cât
valorează în fier vechi. Se mai pot obține vouchere, dar ar trebui ca aceste autovehicule să
fie funcționale.

Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 10 voturi pentru.

Se adoptă hotărârea nr. 35.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi,
- Proiect  de  hotărâre  privind  modul  de  organizare  a  apărării  împotriva

incendiilor în comuna Săliștea, județul Alba
   Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil

Raportul compartimentului  de resort  – întocmit de d-ul șef S.V.S.U. Țîrlea Viorel-
Daniel

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  (jumătate  plus  unu  din  nr.  consilierilor
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  primar  informează consilierii  că  documentele  privind situațiile  de urgență

sunt conform normelor legale în vigoare și sunt întocmite cu sprijinul domnului Pârva Marin,
specialist în domeniu, cu care Primăria are încheiat contract de prestări servicii.

Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 10 voturi pentru.

Se adoptă hotărârea nr. 36.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi,
-  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  regulilor  şi  măsurilor  specifice  de

apărare împotriva incendiilor pe teritoriul comunei Săliștea, județul Alba
Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului  de resort  – întocmit de d-ul șef S.V.S.U. Țîrlea Viorel-

Daniel
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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  simplă  (jumătate  plus  unu  din  nr.  consilierilor
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.
Nefiind  solicitări  pentru  discuţii,  observaţii  sau  propuneri,  domnul  preşedinte  de

şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 10 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 37.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi,
- Proiect de hotărâre privind  aprobarea tarifelor unice și a tarifelor 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.
223/23.12.2018

Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil
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 (jumătate plus unu din nr. consilierilor 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.
Domnul primar informează consilierii că, atunci când se căuta teren pentru stația de

transfer,  s-a  luat  în  considerare  faptul  că  este  în  afara  localității,  că  este  la  jumătatea
distanței dintre municipiul Sebeș și orașul Cugir. S-a aprobat inițial suprafața de 1 ha, apoi
suprafața de 1,30 ha. Stația de transfer este un lucru bun, fiind performantă. S-a spus că
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cetățenii satului Tărtăria nu vor plăti taxa de salubrizare, ceea ce este imposibil. Activitatea
în comuna Galda de Jos a început, dar până în septembrie operatorii sunt aceiași. Se face
modificare la contract. La comune contractul se încheie între prestatori și Primărie, iar la
orașe se face între prestatori și cetățeni. Normal e să plătești la tonă, apoi se stabilește
prețul pe persoană. Primarul comunei Ciugud spunea că în alte zone la început taxa a fost
de 5 lei, apoi s-a dublat. Dacă pui containere stradale nu poți controla oamenii.  Dacă e
gunoi mult, plătești mult. Trebuie informați oamenii, instruiți să arunce mai puțin, ceea ce
trebuie să arunce, pentru a plăti mai puțin. 

Domnul consilier local Muntean Ioan-Lucian întreabă cine a făcut calculul.
Domnul primar spune că A.D.I. Salubris.
Domnul consilier local Muntean Ioan-Lucian spune că prețul e mare, fiind vorba de o

distanță mică.
Domnul primar spune că nu se poate stabili  încă prețul  pe persoană. În prezent

gunoiul se duce la Tărtăria și astfel se poate verifica cantitatea dusă.
Domnul  consilier  local  Bran  Petru-Valentin  spune  că  trebuie  controlați  oamenii,

trebuie  informați  să  arunce  mai  puțin,  lucru  susținut  și  de  către  domnul  consilier  local
Muntean Ioan-Lucian.

Domnul primar spune că nu trebuie aruncat tot, de exemplu cenușă, pâine, mâncare
pe care o poți da animalelor din curte. Se poate da mai puțin gunoi pentru a plăti mai puțin.
Trebuie convinși oamenii să selecteze gunoiul, să aplatizeze peturile. 

Domnul consilier local Miclea Viorel-Ovidiu spune că, dacă e același preț, operatorul
trebuie să vină săptămânal.

Secretarul general al comunei informează consilierii că proiectul de hotărâre a fost
inițiat la solicitarea A.D.I. Salubris. Comuna Săliștea, fiind membru al acestei A.D.I., trebuie
să aprobe hotărârea de consiliu, fiind vorba despre o modificare a contractului deja semnat.

Domnul consilier local Macarie Daniel-Ioan întreabă dacă există o altă soluție, iar
domnul primar spune că nu există.

Domnul  consilier  local  Miclea  Viorel-Ovidiu  spune  că  trebuie  să  se  urmărească
obținerea unui preț bun.

Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 10 voturi pentru.

Se adoptă hotărârea nr. 38.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi,
- Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii.
Nefiind  întrebări,  interpelări,  propuneri,  petiţii,  domnul  Macarie  Daniel-Ioan,

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,
                 Macarie Daniel-Ioan                  Ionescu Mihaela-Alina
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