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HOTĂRÂRE
Referitor la: aprobarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor privind concesionarea și închirierea bunurilor proprietate
publică și privată a comunei Săliștea și vânzarea bunurilor proprietate privată a comunei Săliștea, județul Alba
Consiliul Local al comunei Săliștea, județul Alba, întrunit în ședința ordinară din data de 25.02.2021, ședință publică,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr. 62 din 14.01.2021 privind aprobarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor privind
concesionarea și închirierea bunurilor proprietate publică și privată a comunei Săliștea și vânzarea bunurilor proprietate privată a
comunei Săliștea, județul Alba;
- anunțul nr. 212 din 14.01.2021 privind publicarea proiectului de hotărâre;
- prevederile art. 8, art. 108, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a, b, alin. 14, art. 198, art. 317, art. 338, art. 362,
alin. 3, art. 363, art. 364 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
- prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată;
- adresa nr. ABG_DEX nr. 5967 din 15.09.2020 a A.J.F.P. Alba;
- referatul de aprobare nr. 62 din 14.01.2021 al primarului, inițiatorul proiectului de hotărâre;
- raportul nr. 818 din 18.02.2021 al secretarului general al comunei;
- avizul nr. 10 din 24.02.2021 al comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism;
- avizul nr. 10 din 24.02.2021 al comisiei de specialitate nr. 2 – juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială;
- avizul nr. 10 din 24.02.2021 al comisiei de specialitate nr. 3 - pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii,
tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte,
în temeiul prevederilor art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL
al comunei Săliștea, județul Alba, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. (1) Se aprobă componența comisiei de evaluare a ofertelor privind concesionarea și închirierea bunurilor
proprietate publică și privată a comunei Săliștea și vânzarea bunurilor proprietate privată a comunei Săliștea, județul Alba, în
următoarea componenţă:
1. Chiriluț Marcel-Teofil
administrator public
- președinte titular
2. Dat Ana
referent Primărie (funcționar public) - membru titular
3. Pasca Felician
consilier juridic superior - A.J.F.P. Alba - membru titular
4. Miclea Viorel-Ovidiu
consilier local
- membru titular
5. Ionescu Mihaela-Alina
secretar general al comunei
- secretar titular.
(2) Se desemnează următoarele persoane ca supleanți în comisia de evaluare:
1. Julescu Alexandra-Maria
inspector Primărie (funcționar public) - președinte supleant
2. Oana Marinela
inspector Primărie (funcționar public) - membru supleant
3. Prata Ovidiu
consilier juridic superior - A.J.F.P. Alba - membru supleant
4. Linuț Gheorghe-Mircea
consilier local
- membru supleant
5. Dănilă Alexandrina
inspector Primărie (funcționar public) - secretar supleant,
care pot înlocui membrii titulari, în cazul imposibilității acestora de a participa la ședința de licitație, datorită unui caz de
incompatibilitate, caz fortuit sau forță majoră.
Art. 2. Orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, primarului comunei, persoanelor nominalizate la
art. 1, compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Săliștea, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului
– judeţul Alba.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cugerean Ioan-Valentin
Săliștea, 25.02.2021
Nr. 10
NR. CONSILIERI ÎN FUNCȚIE
11

NR. CONSILIERI PREZENȚI
11

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Ionescu Mihaela-Alina
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