JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA
MINUTA
şedinţei ordinare din data de 27 noiembrie 2020 a Consiliului Local al comunei Săliștea, convocată prin dispoziţia
primarului comunei nr. 130 din 20.11.2020
La şedinţă sunt prezenţi toți cei 11 consilieri aleşi. De asemenea participă la şedinţă primarul, secretarul
general al comunei.
Se supune spre aprobare Consiliului Local procesul-verbal încheiat în şedinţa extraordinară din luna
noiembrie 2020, care se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se prezintă următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Stănilă Aurel-Emil, primarul comunei
Săliștea, județul Alba, în cadrul adunării generale a membrilor Asociației „Grupul de Acțiune Locală Valea
Ampoiului – Valea Mureșului”;
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Săliștea în Consiliul de
Administrație al Școlii Gimnaziale „David Prodan” Săliștea, pentru anul școlar 2020 – 2021, precum și în
Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC);
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Săliștea,
județul Alba, pentru a face parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale
secretarului general al comunei;
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF 73544 – Săliștea,
repoziționarea imobilului înscris în CF 70780 – Săliștea, trecerea în domeniul privat al comunei Săliștea,
introducerea în intravilan a celor două imobile și modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 8 din 25.02.2010;
5. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol, pentru
trimestrul III, anul 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi;
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021;
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 rectificarea bugetului local al comunei Săliștea, judeţul Alba.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot suplimentarea ordinii de zi, care se aprobă cu 11 voturi pentru.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi suplimentată, care se aprobă cu 11 voturi pentru.
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. 63 privind aprobarea mandatării domnului Stănilă Aurel-Emil, primarul comunei
Săliștea, județul Alba, în cadrul adunării generale a membrilor Asociației „Grupul de Acțiune Locală Valea
Ampoiului – Valea Mureșului”, cu 11 voturi pentru;
- hotărârea nr. 64 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Săliștea în Consiliul de
Administrație al Școlii Gimnaziale „David Prodan” Săliștea, pentru anul școlar 2020 – 2021, precum și în
Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC), cu 11 voturi pentru;
- hotărârea nr. 65 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Săliștea, județul
Alba, pentru a face parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului
general al comunei, cu 11 voturi pentru;
- hotărârea nr. 66 privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF 73544 – Săliștea,
repoziționarea imobilului înscris în CF 70780 – Săliștea, trecerea în domeniul privat al comunei Săliștea,
introducerea în intravilan a celor două imobile și modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 8 din 25.02.2010,
cu 11 voturi pentru;
- hotărârea nr. 67 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol, pentru trimestrul
III, anul 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, cu 11 voturi pentru;
- hotărârea nr. 68 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, cu 11 voturi pentru;
- hotărârea nr. 69 privind rectificarea bugetului local al comunei Săliștea, judeţul Alba, cu 11 voturi
pentru.
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