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JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA 

 
PROCES – VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 5 ianuarie 2021,  

în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Săliștea, convocată de îndată, prin 
dispoziţia primarului comunei nr. 1 din 05.01.2021 

 
La şedinţă sunt prezenţi toți cei 11 consilieri aleşi. Şedinţa este legal constituită şi îşi 

poate desfăşura lucrările. De asemenea participă la şedinţă primarul și secretarul general al 
comunei. 

Înainte de începerea lucrărilor şedinţei extraordinare de astăzi, secretarul general al 
comunei supune spre aprobare Consiliului Local procesul-verbal încheiat în şedinţa 
ordinară din luna decembrie 2020, care se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Se prezintă următoarea ordine de zi: 

            1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului din excedentul 
bugetului local, sursa A, secţiunea dezvoltare, în sumă de 1.451.151,32 lei; 
           2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru 
acoperirea temporară a golurilor de casă pe anul 2021; 
 3. 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.  

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 11 voturi pentru. 
 Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, 

  - Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului din excedentul 
bugetului local, sursa A, secţiunea dezvoltare, în sumă de 1.451.151,32 lei 

Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil 
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 (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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 Secretarul general al comunei informează consilierii că termenul prevăzut de lege 
pentru adoptarea acestei hotărâri este 8 ianuarie 2021. 
 Nemaifiind 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. 1. 
 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru 
acoperirea temporară a golurilor de casă pe anul 2021 

Iniţiator: primar –  Stănilă Aurel-Emil 
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 (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, până la întocmirea și aprobarea bugetului 
local pe anul 2021, trebuie utilizat excedentul bugetar pentru efectuarea plăților. Practic ne 
împrumutăm din excendent, bani pe care va trebui să îi punem la loc. 
 Nemaifiind 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. 2. 
 Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, 
 - Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii. 
 Secretarul general al comunei pune în discuție avizul conform al Inspectoratului 
Școlar Județean Alba privind rețeaua școlară pentru anul școlar 2021 – 2022, care nu 
include și Școala Primară Săliștea-Deal. Trebuie adoptată hotărârea de Consiliu Local 
privind rețeaua școlară în ședința ordinară și trebuie să știm care este opinia dumnealor, 
dacă sunt de acord sau nu cu excluderea acestei școli din rețeaua școlară. Există două 
posibilități: inițierea și supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre care să includă și 
Școala din satul Săliștea-Deal, adoptându-se hotărâre în acest sens, ori inițierea și 
supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre care să excludă această școală, pe care 
îl vor respinge. 
 Domnul primar spune că nu este de acord cu excluderea acestei  școli din rețeaua 
școlară. Este o lege aberantă să aloci bani în funcție de numărul de elevi. Au mai vrut odată 
să închidă această școală, precum și Școala din satul Mărgineni, fără a cunoaște realitatea 
din teren. Nu poți să-i aduci pe acei copii în Școala din satul Săliștea. În străinătate, dacă 
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într-o clasă este doar un singur elev, sunt plătite cadre didactice pentru educația acestuia. 
S-au făcut investiții în această școală. Este ușor de desființat o școală, mai greu de înființat. 
 Domnul viceprimar informează consilierii că Grădinița din satul Săliștea-Deal este 
inclusă în rețeaua școlară. În condițiile actuale privind pandemia COVID-19, faptul că există 
mai puțini elevi într-o sală de clasă asigură distanțarea socială. Decât să închizi o școală, 
mai bine plătești un învățător. Decât să fie 30 de elevi într-o sală de clasă, mai bine 10 
elevi. Spune că părintele Oancea a fost un vizionar, a fost pentru înființarea școlii. Au fost 
oameni care au pus bazele școlii în comună. Școala din satul Săliștea-Deal este mare și 
bună. 
 Domnii consilieri, în unanimitate, sunt de acord cu includerea Școlii din satul 
Săliștea-Deal în rețeaua școlară. 
 Domnul consilier Cordelea Claudiu-Ioan întreabă dacă în curtea Primăriei va rămâne 
gardul. De asemenea pune problema gardului școlii, ale cărui vârfuri ar trebui polizate, 
pentru a n u se răni copiii. 
 Domnul primar spune că trebuie plantat un gard viu mic. Vârfurile gardului școlii 
trebuie tăiate. 
 Domnul consilier local Miclea Dorin-Iacob spune că mulți copii sar gardul și se 
rănesc. 
 Este pusă problema curățeniei în comună. 
 Domnul primar informează consilierii că, atunci când vor fi montate toate camerele 
de supraveghere video, se vor aplica amenzi celor care murdăresc carosabilul, care aruncă 
hârtii etc. Se vor face înregistrări, poze, care vor fi făcute publice pe pagina web a Primăriei. 
În comuna Ciugud animalele nu mai circulă pe drumurile principale. 
 Domnul consilier local Cordelea Claudiu-Ioan spune ar trebui puse afișe. Dacă din 3 
cetățeni care aruncă hârtii, unul se conformează datorită afișelor, este un lucru bun. 
 Domnul consilier Macarie Daniel-Ioan spune că mai demult erau baraje la intrarea pe 
un drum forestier. 
 Domnul consilier local Miclea Dorin-Iacob consideră că trebuie sancționați cei care 
încalcă regulile. 
 Domnul viceprimar spune că prima dată se vor da avertismente. Dacă nu se 
conformează, se vor aplica amenzi. 
 Nemaifiind întrebări, interpelări, propuneri, petiţii, domnul Cugerean Ioan-Valentin, 
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, 
              Cugerean Ioan-Valentin                                            Ionescu Mihaela-Alina 
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