JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA
MINUTA
şedinţei ordinare din data de 25 iunie 2020 a Consiliului Local al comunei Săliștea,
convocată prin dispoziţia primarului comunei nr. 57 din 18.06.2020
La şedinţă sunt prezenţi toți cei 11 consilieri aleşi. De asemenea participă la
şedinţă primarul și secretarul general al comunei.
Se supune spre aprobare Consiliului Local procesul-verbal încheiat în şedinţa
ordinară din luna aprilie 2020, care se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se prezintă următoarea ordine de zi:
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei
Săliștea, judeţul Alba;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului privat al comunei Săliștea, judeţul Alba;
3. Proiect de hotărâre privind excluderea unor bunuri aparținând
domeniului public al comunei Săliștea, județul Alba, din contractul de delegare
gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, bunuri ce au fost
transmise operatorului S.C. Apa CTTA S.A. Alba spre folosință, în cadrul
proiectului „Alimentare cu apă în Săliștea-Deal”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării în domeniul public al
comunei, a bunurilor rezultate prin investiția „Achiziție și montat contoare apă
(2018), comuna Săliștea, județul Alba” și concesionarea acestora către
Operatorul Regional S.C. Apa C.T.T.A. S.A. Alba pe durata contractului de
delegare a gestiunii în vederea realizării serviciilor publice de alimentare cu apă
și de canalizare;
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire
a riscurilor din comuna Săliștea, judeţul Alba;
6. Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii.
Domnul primar solicită introducerea pe ordinea de zi, în regim de urgență, prin
suplimentarea acesteia, a proiectului de hotărâre privind rezilierea contractului de
concesiune nr. 3660 din 06.12.2010 încheiat cu S.C. LG Gala Construct S.R.L. și a
proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al
Planului Urbanistic General al comunei Săliștea, dar nu mai târziu de data de
31 decembrie 2023.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot suplimentarea ordinii de zi, care
se aprobă cu 10 voturi pentru, 1 abținere.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi suplimentată, care
se aprobă cu 10 voturi pentru, 1 abținere.
Proiectele de hotărâri sunt însoţite de rapoartele compartimentelor de resort şi
de avizele comisiilor de specialitate.
În cadrul şedinţei sunt adoptate următoarele hotărâri:
- hotărârea nr. 33 privind rectificarea bugetului local al comunei Săliștea,
judeţul Alba, cu 8 voturi pentru, 3 abțineri;

- hotărârea nr. 34 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului privat al comunei Săliștea, judeţul Alba, cu 11 voturi pentru;
- hotărârea nr. 35 privind excluderea unor bunuri aparținând domeniului
public al comunei Săliștea, județul Alba, din contractul de delegare gestiune a
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, bunuri ce au fost transmise
operatorului S.C. Apa CTTA S.A. Alba spre folosință, în cadrul proiectului
„Alimentare cu apă în Săliștea-Deal”, cu 8 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 abțineri;
- hotărârea nr. 36 privind aprobarea înregistrării în domeniul public al
comunei, a bunurilor rezultate prin investiția „Achiziție și montat contoare apă
(2018), comuna Săliștea, județul Alba” și concesionarea acestora către
Operatorul Regional S.C. Apa C.T.T.A. S.A. Alba pe durata contractului de
delegare a gestiunii în vederea realizării serviciilor publice de alimentare cu apă
și de canalizare, cu 8 voturi pentru, 3 voturi împotrivă;
- hotărârea nr. 37 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor din comuna Săliștea, judeţul Alba, cu 11 voturi pentru;
- hotărârea nr. 38 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3660
din 06.12.2010 încheiat cu S.C. LG Gala Construct S.R.L., cu 7 voturi pentru, 4
abțineri;
- hotărârea nr. 39 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate
al Planului Urbanistic General al comunei Săliștea, dar nu mai târziu de data de
31 decembrie 2023, cu 11 voturi pentru.
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