JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA
MINUTA
şedinţei ordinare din data de 27 mai 2021 a Consiliului Local al comunei Săliștea,
convocată prin dispoziţia primarului comunei nr. 45 din 20.05.2021
La şedinţă sunt prezenţi 10 din cei 11 consilieri aleşi, fiind absent domnul viceprimar
Linuț Gheorghe-Mircea. De asemenea participă la şedinţă primarul, secretarul general al
comunei, doamna inspector Julescu Alexandra-Maria și domnii Bran Petru și Borodi Sorin,
ambii cetățeni ai comunei.
Se supune spre aprobare Consiliului Local procesul-verbal încheiat în şedinţa
ordinară din luna aprilie 2021, care se aprobă cu 9 voturi pentru, 1 abținere.
Se prezintă următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre nr. 26 din 16.04.2021 privind însuşirea rezultatelor
inventarierii bunurilor aparținând U.A.T. Săliștea, pentru anul 2020;
2. Proiect de hotărâre nr. 27 din 16.04.2021 privind scoaterea din funcțiune și
casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar, proprietatea privată a U.A.T.
Săliștea, în urma inventarierii anuale, la 31.12.2020;
3. Proiect de hotărâre nr. 28 din 16.04.2021 privind modul de organizare a
apărării împotriva incendiilor în comuna Săliștea, județul Alba;
4. Proiect de hotărâre nr. 33 din 22.04.2021 privind aprobarea regulilor şi
măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul comunei Săliștea,
județul Alba;
5. Proiect de hotărâre nr. 34 din 18.05.2021 privind aprobarea tarifelor unice și
a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea S.C.
RER VEST S.A./S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii
serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor
municipale și similare desfășurată în Zona 2 – Lot 2 Tărtăria a județului Alba în baza
contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a
deșeurilor nr. 223/23.12.2018;
6. Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi, care se aprobă cu 10
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. 34 privind însuşirea rezultatelor inventarierii bunurilor aparținând
U.A.T. Săliștea, pentru anul 2020, cu 10 voturi pentru;
- hotărârea nr. 35 privind aprobarea scoaterea din funcțiune și casarea unor
mijloace fixe și obiecte de inventar, proprietatea privată a U.A.T. Săliștea, în urma
inventarierii anuale, la 31.12.2020, cu 10 voturi pentru;
- hotărârea nr. 36 privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în
comuna Săliștea, județul Alba, cu 10 voturi pentru;

- hotărârea nr. 37 privind aprobarea regulilor şi măsurilor specifice de apărare
împotriva incendiilor pe teritoriul comunei Săliștea, județul Alba, cu 10 voturi pentru;
- hotărârea nr. 38 privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte
practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea S.C. RER VEST S.A./S.C.
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare
pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare
desfășurată în Zona 2 – Lot 2 Tărtăria a județului Alba în baza contractului de
delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr.
223/23.12.2018, cu 10 voturi pentru.
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