JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 28 decembrie 2020,
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Săliștea, convocată prin dispoziţia
primarului comunei nr. 156 din 22.12.2020
La şedinţă sunt prezenţi toți cei 11 consilieri aleşi. Şedinţa este legal constituită şi îşi
poate desfăşura lucrările, prin mijloace electronice. De asemenea participă la şedinţă
primarul, secretarul general al comunei.
Înainte de începerea lucrărilor şedinţei ordinare de astăzi, secretarul general al
comunei supune spre aprobare Consiliului Local procesul-verbal încheiat în şedinţa
extraordinară din luna decembrie 2020, convocată de îndată, care se aprobă cu 11 voturi
pentru.
Se prezintă următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Săliștea, judeţul Alba, pentru trimestrul IV 2020;
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să
conducă şedinţele Consiliului Local Săliştea pentru următoarele 3 luni – ianuarie,
februarie, martie 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 punctul 1 de pe ordinea de zi,
- Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Săliștea, judeţul Alba, pentru trimestrul IV 2020
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 economicofinanciare, 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;
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- 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.
Nefiind 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. 72.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi,
- Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă
şedinţele Consiliului Local Săliştea pentru următoarele 3 luni – ianuarie, februarie,
martie 2021
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de secretarul general al comunei
Ionescu Mihaela-Alina
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 simplă (jumătate plus unu din nr. consilierilor
prezenţi).
Se acordă:
- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi economicofinanciare, 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 viceprimar propune pe domnul consilier local Cugerean Ioan-Valentin,
propunere care se aprobă cu 7 voturi pentru, 4 abțineri – Bran Petru-Valentin, Cordelea
Claudiu-Ioan, Bogdan Gheorghe-Nelu, Muntean Ioan-Lucian.
Domnul consilier local Bran Petru-Valentin întreabă de ce nu se respectă alegerea
președintelui de ședință în ordinea descrescătoare a vârstei, așa cum s-a stabilit într-o
ședință de consiliu anterioară, următorul fiind domnul consilier local Martin TiberiuConstantin, lucru susținut și de către domnii consilieri locali Muntean Ioan-Lucian și
Cordelea Claudiu-Ioan.
Domnul viceprimar spune că întotdeauna se fac propuneri pentru a fi votate. Vom
propune în timp pe fiecare, ca și în mandatul trecut. A spus de atunci că trebuie votat de
fiecare dată când se schimbă președintele, conform legii.
Domnul consilier local Bran Petru-Valentin spune că sigur se supune la vot, dar în
prima ședință a Consiliului Local s-a stabilit o ordine care nu se respectă.
Se adoptă hotărârea nr. 73.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi,
- Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii.
Domnul viceprimar propune ca următoarele ședințe să se desfășoare la sediul
Primăriei, propunere care se aprobă cu 11 voturi pentru.
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Secretarul general al comunei atrage atenția aleșilor locali că este periculos să se
desfășoare fizic ședințele Consiliului Local.
Domnul viceprimar consideră că nu este periculos dacă se respectă distanța.
Domnul consilier Cordelea Claudiu-Ioan spune că ar fi ideal dacă s-ar înregistra
ședințele.
Se pune în discuție cererea domnului Voina Daniel, care solicită închirierea a 27 mp
din domeniul public, în fața porții principale a proprietății sale, pentru amplasarea unui
umbrar pentru autoturism. Trebuie acord de principu, urmând a se întocmi documentația
necesară care trebuie aprobată prin HCL.
Domnul consilier local Macarie Daniel-Ioan întreabă despre ce teren este vorba,
trebuind să ne documentăm în prealabil.
Domnul primar spune că este vorba despre străduța de pe lângă Otilia lui Chiriluț din
vale.
Domnul consilier local Bogdan Gheorghe-Nelu spune că este deja construit ceva
acolo.
Domnul consilier local Cordelea Claudiu-Ioan spune că există o copertină provizorie.
Domnul președinte de ședință propune să se amâne cererea pentru ședința
următoare, propunere care se aprobă cu 11 voturi pentru.
Nemaifiind întrebări, interpelări, propuneri, petiţii, domnul Linuț Gheorghe-Mircea,
preşedintele de şedinţă, anunţă că s-au epuizat toate punctele de pe ordinea de zi şi
declară închise lucrările şedinţei ordinare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Linuț Gheorghe-Mircea

SECRETAR GENERAL,
Ionescu Mihaela-Alina
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