JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA
MINUTA
şedinţei ordinare din data de 30 iulie 2020 a Consiliului Local al comunei Săliștea,
convocată prin dispoziţia primarului comunei nr. 69 din 23.07.2020
La şedinţă sunt prezenţi toți cei 11 consilieri aleşi. De asemenea participă la
şedinţă primarul, secretarul general al comunei și domnul contabil Ledrer Francisc
Cristian.
Se supune spre aprobare Consiliului Local procesul-verbal încheiat în şedinţa
ordinară din luna iunie 2020, care se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se prezintă următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei
Săliștea, judeţul Alba;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de completare a
registrului agricol pentru perioada 2020 - 2024;
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de selectare a
persoanelor defavorizate, care vor beneficia de hrană la domiciliu;
4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să
conducă şedinţele Consiliului Local Săliştea pentru următoarele 3 luni – august,
septembrie, octombrie 2020;
5. Raport privind activitatea asistenţilor personali pe semestrul I, anul
2020;
6. Informare privind evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor
din comuna Săliștea, județul Alba;
7. Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii.
Domnul primar solicită introducerea pe ordinea de zi, în regim de urgență, prin
suplimentarea acesteia, a proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării
prelungirii valabilității scrisorii de garantare nr. 347/27.07.2017 de la FNGCIMM SA
IFN în valoare de 650.000 lei, de la data de 04.10.2020 până la data de 03.04.2021,
(15 zile calendaristice peste durata de execuție a contractului de finanțare, conform
prevederilor art. 4.5. din acesta), în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului
din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind “Restaurare şi
consolidare sediu Primărie comuna Săliştea, judeţul Alba” în baza contractului de
finanțare nerambursabilă nr. C0760PN00031570100212/19.09.2016 şi actelor
adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot suplimentarea ordinii de zi, care
se aprobă cu 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 abținere.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi suplimentată, care
se aprobă cu 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 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. 40 privind rectificarea bugetului local al comunei Săliștea,
judeţul Alba, cu 10 voturi pentru, 1 abținere;

- hotărârea nr. 41 privind aprobarea modului de completare a registrului
agricol pentru perioada 2020 - 2024, cu 11 voturi pentru;
- hotărârea nr. 42 privind stabilirea criteriilor de selectare a persoanelor
defavorizate, care vor beneficia de hrană la domiciliu, cu 11 voturi pentru;
- hotărârea nr. 43 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să
conducă şedinţele Consiliului Local Săliştea pentru următoarele 3 luni – august,
septembrie, octombrie 2020, cu 11 voturi pentru;
- hotărârea nr. 44 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității
scrisorii de garantare nr. 347/27.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de
650.000 lei, de la data de 04.10.2020 până la data de 03.04.2021, (15 zile
calendaristice peste durata de execuție a contractului de finanțare, conform
prevederilor art. 4.5. din acesta), în vederea garantării obligațiilor de plată a
avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului
privind “Restaurare şi consolidare sediu Primărie comuna Săliştea, judeţul
Alba” în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr.
C0760PN00031570100212/19.09.2016 şi actelor adiționale ulterioare, în favoarea
Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), cu 8 voturi pentru, 2 voturi
împotrivă, 1 abținere.
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