JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA
MINUTA
şedinţei ordinare din data de 28 ianuarie 2021 a Consiliului Local al comunei Săliștea,
convocată prin dispoziţia primarului comunei nr. 3 din 22.01.2021

La şedinţă sunt prezenţi 10 din cei 11 consilieri aleşi, fiind absent domnul consilier
local Cordelea Claudiu-Ioan. De asemenea participă la şedinţă primarul și secretarul
general al comunei.
Se supune spre aprobare Consiliului Local procesul-verbal încheiat în şedinţa
extraordinară, convocată de îndată, din luna ianuarie 2021, care se aprobă cu 10 voturi
pentru.
Se prezintă următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de
interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social,
conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de identificare a
persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a planului de măsuri privind
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
3. Proiect de hotărâre privind parcelarea imobilului înscris în CF nr. 71348 –
Săliștea, având nr. parcelă 299/1 – curți-construcții, unde există C1 – Școala Generală
Săliștea, cu suprafața de 9891 mp, în două loturi noi și înscrierea în domeniul public;
4. Proiect de hotărâre privind repoziționarea imobilului, trecerea în domeniul
privat al comunei Săliștea și introducerea în intravilan a imobilului înscris în CF
70747 – Săliștea;
5. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul
agricol, pentru trimestrul IV, anul 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea
acestei activităţi;
6. Raport privind activitatea asistenţilor personali pe semestrul II, anul 2020;
7. Informare privind evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor din
comuna Săliștea, județul Alba;
8. Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii.
Domnul primar solicită introducerea pe ordinea de zi, prin suplimentarea acesteia, a
proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de
salubrizare și stabilirii taxei de salubrizare în comuna Săliștea, județul Alba.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot suplimentarea ordinii de zi, care se
aprobă cu 10 voturi pentru.
Nemaifiind 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 suplimentată, 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. 4 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes
local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform
Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu 10 voturi pentru;
- hotărârea nr. 5 privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi
familiilor marginalizate social şi a planului de măsuri privind prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale, cu 10 voturi pentru;
- hotărârea nr. 6 privind parcelarea imobilului înscris în CF nr. 71348 – Săliștea,
având nr. parcelă 299/1 – curți-construcții, unde există C1 – Școala Generală Săliștea,
cu suprafața de 9891 mp, în două loturi noi și înscrierea în domeniul public, cu 10
voturi pentru;
- hotărârea nr. 7 privind repoziționarea imobilului, trecerea în domeniul privat al
comunei Săliștea și introducerea în intravilan a imobilului înscris în CF 70747 –
Săliștea, cu 10 voturi pentru;
- hotărârea nr. 8 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul
agricol, pentru trimestrul IV, anul 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea
acestei activităţi, cu 10 voturi pentru.
- hotărârea nr. 9 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de
salubrizare și stabilirii taxei de salubrizare în comuna Săliștea, județul Alba, cu 10
voturi pentru.
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