JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 17 august 2020,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Săliștea, convocată de îndată, prin
dispoziţia primarului comunei nr. 75 din 17.08.2020
La şedinţă sunt prezenţi 9 din cei 11 consilieri aleşi, fiind absenți domnii consilieri
Bran Petru Valentin și Pădurean Alexandru Nicolae. Şedinţa este legal constituită şi îşi
poate desfăşura lucrările. De asemenea participă la şedinţă primarul și 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
ordinară din luna iulie 2020, care se aprobă cu 9 voturi pentru.
Se prezintă următoarea ordine de zi:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de servicii pentru
supravegherea lucrărilor la obiectivul „Modernizare drumuri publice din interiorul
comunei Săliștea, județul Alba”.
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 9 voturi pentru.
Se trece la unicul punct de pe ordinea de zi,
- Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de servicii pentru
supravegherea lucrărilor la obiectivul „Modernizare drumuri publice din interiorul
comunei Săliștea, județul Alba”
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-ul administrator public Chiriluț
Marcel-Teofil
Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe Mircea, Bran Petru
Valentin, Gherman Vasile.
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 - pentru învăţământ, sănătate
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte;
- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – juridică şi de disciplină,
muncă şi protecţie socială.
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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 9 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 45.
Domnul Chiriluț Flavius Emil, preşedintele de şedinţă, anunţă că s-au epuizat toate
punctele de pe ordinea de zi şi declară închise lucrările şedinţei extraordinare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Chiriluț Flavius Emil

SECRETAR GENERAL,
Ionescu Mihaela-Alina
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