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D I S P O Z I Ţ I E
Referitor la: convocarea Consiliului Local al comunei Săliștea în şedinţa extraordinară, convocată
de îndată, în data de 16 septembrie 2021
Având în vedere
- prevederile art. 133, alin. 2, art. 134, alin. 4, art. 155, alin. 1, lit. b, alin. 3, lit. b din O.U.G
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
P R I M A R U L
comunei Săliștea, judeţul Alba, emite prezenta
D I S P O Z I Ţ I E:
Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Săliștea, județul Alba, în ședință
extraordinară, convocată de îndată, în ziua de joi, 16.09.2021, orele 1600.
Art. 2. Ședința va avea loc în sala de ședințe proprie.
Art. 3. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziție.
Art. 4. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor
Consiliului Local al comunei Săliștea, în format letric, prin comunicare la domiciliu și în format
electronic.
Art. 5. Proiectele de hotărâri, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre
avizare celor trei comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Săliștea și anume:
Comisia nr. 1 - pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecția mediului și turism;
Comisia nr. 2 - juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială;
Comisia nr. 3 - pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport,
activităţi socio-culturale, culte.
Art. 6. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea
formulării și depunerii de amendamente de fond sau de formă.
Art. 7. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general al comunei,
consilierilor locali, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - judeţul Alba.
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Jr. Stănilă Aurel-Emil

Săliștea, 16.09.2021
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Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Jr. Ionescu Mihaela-Alina
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ANEXĂ
la dispoziția nr. 63 din 16.09.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI

1. Depunerea jurământului de către domnul Cioran Dragomir-Florin, candidat
al Partidului Național Liberal în cadrul Consiliului Local al comunei Săliștea, al cărui
mandat a fost validat pe durata mandatului Consiliului Local prin încheierea nr.
2991/CC/2021 din 30.08.2021, dispusă de Judecătoria Alba Iulia în dosarul nr.
5441/176/2021;
2. Proiect de hotărâre nr. 64 din 16.09.2021 privind modificarea componenței
comisiei nr. 3 - pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport,
activităţi socio-culturale, culte
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.
3. Proiect de hotărâre nr. 65 din 16.09.2021 privind actualizarea regulamentului
de organizare şi funcţionare a serviciului social: "Serviciul social comunitar – centrul
social, comuna Săliștea"
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na asistent social Ilie AncuțaFlorina
Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe-Mircea, Cugerean
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin.
* Avizele se depun în ziua ședinței.
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