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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA 
str. Joseni nr. 447, sat Săliștea, comuna Săliștea, județul Alba, cod poștal 517655, tel.: 0258762101, 
website: www.comuna-salistea.ro, e-mail: primaria_salistea@yahoo.com 
 

 
BULETIN INFORMATIV 

  

a) actele normative care reglementează organizarea şi 
funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice 

  - Regulamentul de organizare şi funcţionare a  aparatului de specialitate al primarului 
comunei Săliștea.               
https://comuna-salistea.ro/doc/2019/hcl57.pdf 

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor 
autorităţii sau instituţiei publice 

          Structura organizatorică a Primăriei comunei Săliștea cuprinde următoarele 
compartimente, conform organigramei:       
          - administrație publică locală, resurse umane, stare civilă; 
          - monitorizare proceduri administrative, relații cu publicul, registru agricol, fond funciar, 
cadastru și urbanism; 
          - asistență socială; 
          - buget - finanțe, contabilitate, taxe și impozite; 
          - cultură; 
          - administrativ, întreținere, reparații; 
          - situații de urgență 
          - achiziții, proiecte de dezvoltare și lucrări publice; 
          - serviciul public de gospodărire comunală. 
https://comuna-salistea.ro/doc/2019/hcl76.pdf 

             Atribuţiile compartimentelor aparatului de specialitate al primarului comunei Săliștea 

mailto:primaria_salistea@yahoo.com
https://comuna-salistea.ro/doc/2019/hcl57.pdf
https://comuna-salistea.ro/doc/2019/hcl76.pdf
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sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a  aparatului de specialitate al 
primarului comunei Săliștea. 
 https://comuna-salistea.ro/doc/2019/hcl57.pdf 

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea 
autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului 
responsabil cu difuzarea informaţiilor publice 

Stănilă Aurel-Emil – primar – tel. 0762201055 
Linuț Gheorghe-Mircea – viceprimar – tel. 0762201056 
Ionescu Mihaela-Alina – secretar general – tel. 0762201059 
Chiriluț Marcel-Teofil – administrator public – tel. 0762201058 
Oana Marinela - funcţionar responsabil cu difuzarea informaţiilor publice – tel. 0762201051 
https://comuna-salistea.ro/primaria/ 

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei 
publice 

1. Datele de contact ale autorităţii:  
Denumire: Primăria  Săliștea 
Sediu:  Com. Săliștea, sat Săliștea, str. Joseni nr. 447 
Telefon/fax: 0258762101 
E-mail: primaria_salistea@yahoo.com 
Site: https://comuna-salistea.ro/primaria/ 

2. Programul de funcţionare al instituţiei 
             Luni – vineri                800-1600 

https://comuna-salistea.ro/primaria/ 

e) audienţe 

STĂNILĂ AUREL-EMIL                   PRIMAR               
Joi                                              orele 800-1000 
 

LINUȚ GHEORGHE-MIRCEA                          VICEPRIMAR 
Marți       orele 800-1000 

 

https://comuna-salistea.ro/doc/2019/hcl57.pdf
https://comuna-salistea.ro/primaria/
https://comuna-salistea.ro/primaria/
https://comuna-salistea.ro/primaria/
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IONESCU MIHAELA-ALINA   SECRETAR GENERAL 
Miercuri      orele 800-1000 

 

CHIRILUȚ MARCEL-TEOFIL                                ADMINISTRATOR PUBLIC 
Vineri                                                                     orele 800-1000 
                 

https://comuna-salistea.ro/primaria/ 
 

f) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil 

Bugetul iniţial şi rectificările acestuia sunt aprobate de către Consiliul Local, prin hotărâre. 

https://comuna-salistea.ro/informatiianunturi/financiare/ 

g) programele şi strategiile proprii Modernizare infrastructură 

h) lista cuprinzând documentele de interes public 

- Procese-verbale ale şedinţelor Consiliului Local, proiecte de hotărâri, rapoarte ale 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local, hotărârile cu caracter 
normativ ale Consiliului Local al comunei Săliștea; 
- Informări asupra modului de ducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local; 
- Declaraţii de avere ale funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali; 
- Declaraţii de interese ale funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali; 
- Registrele speciale de înregistrare a declaraţiilor de avere şi de interese; 
- Componenţa nominală a Consiliului Local al comunei Săliștea, inclusiv apartenenţa 
politică; 
- Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Săliștea; 
- Regulamente de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Săliștea şi 

https://comuna-salistea.ro/primaria/
https://comuna-salistea.ro/informatiianunturi/financiare/
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aparatului de specialitate al Primarului comunei Săliștea; 
- Raportul Primarului comunei Săliștea; 
- Rapoarte anuale întocmite de consilierii locali; 
- Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenţii şi aplica 
sancţiuni; 
- Informaţii cu privire la posturile vacante şi ocuparea lor prin concurs; 
- Planuri urbanistice; 
- Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, autorizaţiilor de funcţionare, 
acordurilor de funcţionare, autorizaţiilor persoane fizice şi asociaţii familiale; 
- Lista de achiziţii publice, servicii şi lucrări; 
- Lista cuprinzând patrimoniul Primăriei comunei Săliștea; 
- Informaţii privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor 
Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi 
fiscale, precum şi informaţiile care privesc aplicarea oricăror alte dispoziţii din Codul Fiscal 
privind impozitele şi taxele locale; 
- Informaţii despre programele cu finanţare externă; 
- Informaţii generale pentru cetăţeni străini; 
- Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară şi străinătate, înfrăţirea 
cu alte comunităţi din străinătate; 
- Informări întocmite de Primarul comunei Săliștea privind starea economică şi socială a 
comunei; 
- Numărul familiilor şi a persoanelor singure beneficiare de ajutor social acordat conform 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
- Numărul beneficiarilor de alocaţie pentru susţinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 
- Numărul beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţelor; 
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- Numărul persoanelor cu handicap şi a asistaţilor personal; 
- Numărul persoanelor angajate în funcţia de asistent personal; 
- Numărul persoanelor beneficiare de indemnizaţie de însoţitor; 
- Ordine, instrucţiuni, regulamente, norme metodologice cu conţinut financiar-contabil şi de 
control; 
- Bugetul local de venituri şi cheltuieli aprobat; 
- Contul anual de execuţie bugetară; 
- Strategii şi programe proprii; 
- Lista cu producătorii agricoli care beneficiază de sprijinul bănesc acordat de stat; 
- Lista certificatelor de producător agricol eliberate; 
- Legi, decrete, hotărâri, instrucţiuni, ordine, circulare privind activitatea de stare civilă şi 
autoritate tutelară; 
- Declaraţii de căsătorie; 
- Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul naşterilor, căsătoriilor, 
deceselor şi alte asemenea. 
https://comuna-salistea.ro/doc/2019/hclpublic.pdf 

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse 
si/sau gestionate, potrivit legii 

- Procese-verbale ale şedinţelor Consiliului Local, proiecte de hotărâri, rapoarte ale 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local, hotărârile cu caracter 
normativ ale Consiliului Local al comunei Săliștea; 
- Registrul de evidenţă a hotărârilor adoptate de Consiliul Local; 
- Procese-verbale, hotărâri, rapoarte, situaţii, centralizatoare, corespondenţa privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor generale şi locale; 
- Listele electorale; 
- Declaraţii de avere ale funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali; 
- Declaraţii de interese ale funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali; 
- Registrele speciale de înregistrare a declaraţiilor de avere şi de interese; 

https://comuna-salistea.ro/doc/2019/hclpublic.pdf
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- Procese-verbale, hotărâri, rapoarte şi avize, hotărâri privind constituirea Consiliului Local; 
- Componenţa nominală a Consiliului Local al comunei Săliștea, inclusiv apartenenţa 
politică; 
- Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Săliștea; 
- Registrul de evidenţă a dispoziţiilor primarului; 
- Regulamente de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Săliștea şi 
aparatului de specialitate al primarului comunei Săliștea; 
- Raportul Primarului comunei Săliștea; 
- Rapoarte anuale întocmite de consilierii locali; 
- Procese-verbale, planuri, situaţii, hotărâri privind prevenirea incendiilor, inundaţiilor, 
calamităţilor, catastrofelor, fenomenelor meteorologice periculoase, protecţia mediului 
înconjurător; 
- Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenţii şi aplica 
sancţiuni; 
- Lista proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor; 
- Nomenclatorul arhivistic, inventare, procese-verbale de predare-primire a documentelor de 
la compartimente, lucrările comisiei de selecţionare, lucrări de selecţionare, corespondenţa 
cu Arhivele Naţionale; 
- Registrul de evidenţă intrare-ieşire a unităţilor arhivistice; 
- Registrul de depozit; 
- Organizarea şi planul apărării civile; 
- Mobilizare; 
- Dosare de personal. Contracte individuale de muncă. Referate, avize, caracterizări, fişe 
privind aprecierea, mişcarea şi încetarea activităţii personalului contractual; 
- Dosare profesionale ale funcţionarilor publici. Referate, avize, caracterizări, fişe privind 
aprecierea, mişcarea şi încetarea activităţii funcţionarilor publici; 
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- Informaţii cu privire la posturile vacante şi ocuparea lor prin concurs; 
- Procese-verbale, tabele, lucrări scrise privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante 
şi de perfecţionare a personalului; 
- Fişa postului angajaţi; 
- Cereri şi adrese privind planificarea concediilor de odihnă; 
- Planificarea şi efectuarea concediilor (de odihnă, medicale sau maternale); 
- Condica de prezenţă a salariaţilor; 
- Planuri urbanistice; 
- Certificate de urbanism, autorizaţii de construire, autorizaţii de funcţionare, acorduri de 
funcţionare, autorizaţii persoane fizice şi asociaţii familiale; 
- Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construire sau desfiinţare şi a certificatelor de 
urbanism; 
- Adrese privind lucrările de gospodărire comunală; 
 - Adrese privind activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Documentaţii privind sursele de apă potabilă, canalizare; 
- Registrul de control privind activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Contracte; 
- Achiziţii publice, servicii şi lucrări; 
- Lista cuprinzând patrimoniul Primăriei comunei Săliștea; 
- Informaţii privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor 
Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi 
fiscale, precum şi informaţiile care privesc aplicarea oricăror alte dispoziţii din Codul Fiscal 
privind impozitele şi taxele locale; 
- Informaţii despre programele cu finanţare externă; 
- Informaţii generale pentru cetăţeni străini; 
- Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară şi străinătate, înfrăţirea 



8 

 

cu alte comunităţi din străinătate; 
- Informări întocmite de Primarul comunei Săliștea privind starea economică şi socială a 
comunei; 
- Numărul familiilor şi a persoanelor singure beneficiare de ajutor social acordat conform 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
- Numărul beneficiarilor de alocaţie pentru susţinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 
- Numărul beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţelor; 
- Numărul persoanelor cu handicap şi a asistaţilor personal; 
- Numărul persoanelor angajate în funcţia de asistent personal; 
- Numărul persoanelor beneficiare de indemnizaţie de însoţitor; 
- Cereri şi adrese privind eliberarea de adeverinţe, dovezi, certificate şi exemplarul 2 al 
acestora; 
- Note de constatare, procese-verbale referitoare la îndrumare şi control pe linie de 
administraţie publică; 
- Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei; 
- Registrul de înregistrare a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor şi propunerilor cetăţenilor 
privind accesul la informaţiile de interes public; 
- Reclamaţii, sesizări, propuneri ale cetăţenilor, adrese şi răspunsurile acestora; 
- Ordine, instrucţiuni, regulamente, norme metodologice cu conţinut financiar-contabil şi de 
control; 
- Darea de seamă contabilă anuală; 
- Bugetul local de venituri şi cheltuieli aprobat; 
- Actele financiare privind investiţiile efectuate; 
- Listele cu evidenţa şi inventarierea patrimoniului din domeniul public şi privat; 
- Matricola de evidenţă a mijloacelor de transport, clădiri şi terenuri; 
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- State de plată pentru aparatul propriu de lucru, a aleşilor locali şi a unităţilor aflate în 
subordine; 
- State de plată privind ajutorul social, indemnizaţii de naştere, indemnizaţii persoane cu 
handicap, indemnizaţii ajutoare de urgenţă sau ajutoare de înmormântare; 
- Registrul unic de rol cu privire la evidenţa impozitelor şi taxelor locale pentru persoanele 
fizice şi juridice; 
- Borderouri de debite-scăderi pentru impozitele pe clădiri şi terenuri, taxe mijloace de 
transport şi procese-verbale de contravenţii; 
- Declaraţii lunare privind impozitul pe salarii, şomaj şi contribuţia pentru asigurări de 
sănătate; 
- Declaraţii de impunere pentru persoanele fizice şi juridice; 
- Cereri, copii acte de stare civilă, fişe de calcul privind stabilirea ajutorului social, ajutoarelor 
de urgenţă, ajutoarelor de înmormântare, indemnizaţii persoane cu handicap; 
- Dispoziţii, cereri, anchete sociale, acte de stare civilă privind stabilirea alocaţiei pentru 
susţinerea familiei; 
- Procese-verbale de verificare gestiune, note de constatare efectuate de organele fiscale; 
- Acte de bancă, trezorerie, extrase de cont, foi de vărsământ, ordine de plată, acte 
justificative privind efectuarea de plăţi; 
- Dări de seamă contabile trimestriale, deschideri de credite, note justificative cu privire la 
solicitarea de sume defalcate, corespondenţa privind execuţia bugetului local; 
- Registrul de casă, borderouri, chitanţe şi alte acte privind evidenţa încasărilor şi 
cheltuielilor; 
- Registrul pentru evidenţa veniturilor şi cheltuielilor; 
- Extrase de rol cu privire la încasarea impozitelor şi taxelor locale pentru persoanele fizice 
şi juridice; 
- Liste privind casarea unor bunuri şi scoaterea lor din inventar; 
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- Dări de seamă contabile lunare; 
- Înştiinţări de plată, confirmări de debite; 
- Ordine de serviciu şi delegaţii pentru deplasări în interes de serviciu; 
- Registre agricole; 
- Registrul agricol centralizator; 
- Hotărâri, anexe, cereri privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, 
punerea în posesie; 
- Adrese, situaţii, notificări cu privire la restituirea imobilelor conform Legii nr. 10/2001; 
- Recensământul agricol al animalelor şi utilajelor agricole; 
- Dări de seamă statistice cu privire la efectivele de animale, mişcarea şi producţia de 
animale, suprafeţe de teren cultivate şi producţii obţinute; 
- Liste cu producătorii agricoli care beneficiază de sprijinul bănesc acordat de stat; 
- Cereri pentru eliberarea certificatului de producător şi procesele-verbale privind eliberarea 
certificatelor de producător agricol; 
- Registru de evidenţă a eliberării certificatelor de producător agricol; 
- Corespondenţa privind fondul funciar; 
- Certificate de rol privind înstrăinarea bunurilor imobile; 
- Cereri, adrese, referate, reclamaţii, sesizări, răspunsuri privind examinarea şi soluţionarea 
acestora; 
- Legi, decrete, hotărâri, instrucţiuni, ordine, circulare privind activitatea de stare civilă şi 
autoritate tutelară; 
- Registre cu acte de stare civilă privind naşterile, căsătoriile şi decesele; 
- Registrul de evidenţa registrelor şi certificatelor de naştere, căsătorie şi deces; 
- Hotărâri, certificate medicale, adrese privind încadrarea persoanelor într-un grad de 
persoană cu handicap; 
- Liste cu coduri numerice personale; 
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- Registru de control al activităţii de stare civilă; 
- Registru de evidenţă a livretelor de familie; 
- Declaraţii de căsătorie, publicaţii, certificate prenupţiale care au stat la baza întocmirii 
actelor de căsătorie; 
- Sentinţe judecătoreşti privind rectificarea, completarea şi anularea actelor de căsătorie, 
hotărâri de divorţ; 
- Declaraţii de recunoaştere ulterioară a naşterii copilului, sentinţe judecătoreşti de tăgadă a 
paternităţii, stabilirea filiaţiei, încuviinţarea numelui, schimbări de nume, decizii de 
încuviinţare a adopţiei, de renunţare, de retragere sau dobândire a cetăţeniei; 
- Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul naşterilor, căsătoriilor, 
deceselor şi alte asemenea; 
- Certificate medicale de constatare a naşterii copilului, declaraţii care au stat la baza 
întocmirii actului de naştere, sentinţe judecătoreşti privind rectificarea, completarea şi 
anularea actelor de naştere; 
- Certificate medicale de constatare a decesului, adrese, declaraţii care au stat la baza 
întocmirii actelor de deces, sentinţe judecătoreşti privind rectificarea, completarea şi 
anularea actelor de deces; 
- Cereri privind deschiderea procedurii succesorale, sesizări privind deschiderea procedurii 
succesorale; 
- Registru special de înregistrare a sesizărilor privind deschiderea procedurii succesorale; 
- Cereri şi adrese privind eliberare certificate de naştere, căsătorie şi deces; 
- Registrul intrare-ieşire corespondenţă stare civilă. 
https://comuna-salistea.ro/doc/2019/hclpublic.pdf 

j) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a 
instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră 
vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de 

Persoana care se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes 
public solicitate poate depune reclamaţie administrativă în termen de 30 de zile de la luarea 
la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al funcţionarilor Primăriei Săliștea pentru aplicarea 

https://comuna-salistea.ro/doc/2019/hclpublic.pdf
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interes public solicitate prevederilor Legii nr. 544/2001, reclamaţie adresată Primarului comunei Săliștea. 
Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se 
transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine 
atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare 
luate împotriva celui vinovat. 
Persoana care se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes 
public solicitate poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului. 
https://comuna-salistea.ro/doc/2019/contestare.pdf 

 

ÎNTOCMIT, 
Insp. OANA MARINELA 

https://comuna-salistea.ro/doc/2019/contestare.pdf

