JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 22 aprilie 2021,
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Săliștea, convocată prin dispoziţia
primarului comunei nr. 31 din 16.04.2021
La şedinţă sunt prezenţi toți cei 11 consilieri aleşi. Şedinţa este legal constituită şi îşi
poate desfăşura lucrările. De asemenea participă la şedinţă primarul, secretarul general al
comunei și domnul contabil Ledrer Francisc-Cristian.
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 martie 2021, care se aprobă cu 11 voturi pentru.
Domnul consilier local Bran Petru-Valentin întreabă dacă se pot filma și transmite
online ședințele de consiliu local, dacă este legal. Spune că alte primării folosesc această
metodă. Crede că se poate asigura acest lucru.
Secretarul general al comunei spune că este legal. Consideră utilă totodată
înregistrarea ședințelor de consiliu, pentru o mai bună consemnare a discuțiilor în procesulverbal al ședinței.
Domnul primar și domnul viceprimar spun că trebuie analizat dacă este posibil acest
lucru, din punct de vedere tehnic și financiar.
Domnul consilier local Bran Petru-Valentin întreabă de ce nu este afișat procesulverbal al ședinței din luna martie pe site-ul și la sediul instituției.
Secretarul general al comunei spune că procesul-verbal se afișează după aprobare.
Celelalte procese-verbale, inclusiv cel încheiat în luna februarie 2021, sunt postate pe siteul Primăriei.
Se prezintă următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru
finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Săliștea,
judeţul Alba şi a programului de investiţii, pe anul 2021;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului sumei de 44.650 lei,
reprezentând cotizații și contribuții pentru anul 2021 datorate de comuna Săliștea
asociațiilor din care face parte;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 20.000 lei Parohiei
Ortodoxe Săliștea și a sumei de 10.000 lei Parohiei Ortodoxe Tărtăria;
5. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru
anul 2022 cu rata inflației de 2,6%;
6. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în
registrul agricol, pentru trimestrul I, anul 2021 şi stabilirea măsurilor pentru
eficientizarea acestei activităţi;
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea
condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea comunei Săliștea,
județul Alba, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de
comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii
acestora, precum şi măsurile privind construirea de reţele noi de comunicaţii
electronice;
8. Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii.
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.
Domnul primar solicită introducerea pe ordinea de zi, prin suplimentarea acesteia, a
proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare Școala Gimnazială ''David
Prodan'' Săliștea, împrejmuire și amenajare alei pietonale” și participarea la Programul
privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile
publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului,
Apelor şi Pădurilor nr. 2057/2020, a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației
tehnico-economice, fază DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții „Reabilitare Școala Gimnazială ''David Prodan'' Săliștea, împrejmuire și amenajare
alei pietonale”, a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului „Înființare centru
comunitar în satul Săliştea, comuna Săliştea, în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014 - 2020, axa prioritară 8, prioritatea de investiții 8.1,
obiectiv specific 8.1 B, apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni” și a proiectului de
hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul „Înființare centru comunitar în satul Săliştea, comuna Săliştea, în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, axa prioritară 8,
prioritatea de investiții 8.1, obiectiv specific 8.1 B, apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/B/1/7
regiuni”.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot suplimentarea ordinii de zi, care se
aprobă cu 11 voturi pentru.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi suplimentată, care se
aprobă cu 11 voturi pentru.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru
finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-ul contabil Ledrer Francisc
Cristian
Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe-Mircea, Cugerean
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin.
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 - juridică şi de disciplină,
muncă şi protecţie socială;
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- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte.
După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să
se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri.
Domnul contabil spune că excedentul bugetar reprezintă o economie din anii
anteriori, pe care domnul primar dorește să îl folosească pentru investiții.
Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 23.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Săliștea,
judeţul Alba şi a programului de investiţii, pe anul 2021
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-ul contabil Ledrer Francisc
Cristian
Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe-Mircea, Cugerean
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin.
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 - juridică şi de disciplină,
muncă şi protecţie socială;
- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte.
După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să
se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri.
Domnul contabil spune că bugetul inițial este compus din ce s-a încasat și sumele
primite de la A.J.F.P., Consiliul Județean, fonduri europene, P.N.D.L. S-au bugetat salariile,
indemnizațiile, bunuri și servicii. Detaliază prevederile bugetare pe capitole.
Domnul consilier local Muntean Ioan-Lucian spune că s-au alocat bani de la A.J.F.P.
pentru învățământ, pentru burse și întreabă în ce capitol sunt prevăzuți.
Domnul contabil spune că acești bani sunt prevăzuți la cap. 65, titlul 59, în sumă de
8000 lei, exclusiv pentru burse. Școala va decide dacă se vor da burse de merit sau
sociale. Anumite primării acordă doar burse de merit.
Domnul viceprimar informează consilierii că în trecut s-au acordat doar burse de
merit, pentru elevii cu medii de 10.
Domnul consilier local Muntean Ioan-Lucian întreabă pentru ce sunt alocați bani la
agricultură, silvicultură.
Domnul contabil spune că acești bani sunt pentru paza pădurii.
Domnul consilier local Muntean Ioan-Lucian spune că a înțeles că se pot depune
amendamente la proiectele de hotărâri. Prezintă următorul amendament inițiat de
dumnealui și domnul consilier local Martin Tiberiu-Constantin: în vederea desfășurării
activităților agricole, precum și transportul materialului lemnos din locul numit Deluț și
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Rogojina se propune îndreptarea drumurilor de pământ din hotar (Roșia – Rogojina; Bazinul
de Apă - Deluț) cu autogrederul, precum și compactarea acestora cu un strat de piatră.
Domnul consilier local Martin Tiberiu-Constantin prezintă următorul amendament,
inițiat de dumnealui și domnii consilieri locali Muntean Ioan-Lucian și Bogdan GheorgheNelu: în vederea desfășurării activităților sportive pentru tinerii din comună se propune
repunerea bazei sportive din Tărtăria la un nivel minim acceptat de Asociația Județeană de
Fotbal, în vederea înscrierii unei echipe de fotbal în competiția județeană începând cu
sezonul 2021-2022. Pentru omologarea terenului sunt necesare împrejmuirea terenului, un
container modular, folosit pe post de vestiar, precum și alimentarea cu apă.
Domnul viceprimar spune că se alocă bani pentru întreținerea drumurilor, în funcție
de buget. De multe ori se repară, dar din cauza ploilor se strică din nou. Referitor la
transportul materialului lemnos, consideră necesară aprobarea prețului/m 3, care va fi adus
la cetățean acasă, însă acest lucru va crește prețul. Spune că sunt vizate drumurile de
exploatație principale. Există un proiect privind terenul de sport din anul 2016, care a fost
respins, apoi iar a fost depus. Este aprobat, dar nu este bugetat.
Secretarul general al comunei informează consilierii că amendamentele la proiectul
de hotărâre privind bugetul și lista de investiții pe anul 2021 trebuie să prevadă în mod
expres la ce capitol se prevăd sumele de bani necesare pentru realizarea investițiilor, dacă
sunt prevăzute în bugetul propus, din ce capitol se mută bani, dacă este cazul, la ce capitol,
ce sumă, pentru care investiție. Anexele, după aprobarea amendamentelor, se vor modifica
de către domnul contabil. Trebuie să existe sumele necesare în buget pentru realizarea
investițiilor. Fiind vorba despre o hotărâre cu anexe, care cuprind tabele cu sume, capitole,
investiții, nu se pot insera amendamentele sub formă de text, fără a se stabili sumele
concrete, care să fie cuprinse în anexe.
Domnul primar informează consilierii că sunt 300 de proiecte la nivel național.
Finanțarea este în funcție de alocarea bugetară. Finanțarea din altă sursă nu este posibilă.
S-au axat pe drumurile principale. Sunt multe drumuri pe câmp, pe luncă, spre Afteia, etc.,
care costă mulți bani. Consideră lăudabilă inițiativa domnului Sima Dragoș-Cosmin de a
face panta, cu ajutorul buldoescavatorului Primăriei. Dacă s-ar mai implica și asociațiile, cu
ceva piatră, refuz de ciur, ar fi mai ușor. Pentru Primărie este mai dificil, deoarece trebuie
făcută achiziție, cu respectarea prevederilor legale. Nu s-a putut accesa niciun proiect,
deoarece nu s-a întrunit punctajul. S-a încercat să se facă pe plan local ce s-a putut.
Domnul consilier local Macarie Daniel-Ioan consideră că drumul spre Dealul Mare,
spre Coturi este important și trebuie refăcut.
Domnul primar spune că, dacă formulezi amendamente, trebuie să stabilești și
finanțarea. Prezintă investițiile în curs și cele noi, pentru care s-au alocat bani în bugetul
local. Au fost alocați aprox. 700000 lei pentru reabilitare școală. S-a inițiat un proiect pentru
reabilitarea școlii, pentru a obține alte sume de bani. S-au alocat bani pentru mobilier pentru
sediul Primăriei. S-au alocat bani pentru consultanță reabilitare Școala Gimnazială Săliștea
și înființare centru comunitar. Se vor obține 100000 euro pentru reabilitarea,
compartimentarea și dotarea vechiului Cămin Cultural. S-au stabilit resursele umane pentru
acest centru: asistent social, asistent medical comunitar, mediator școlar. Se pot consilia
cetățenii în domeniile: social, educație, sănătate. După aprobarea proiectului mai trebuie
obținuți alți bani pentru centrul integrat deoarece 100000 de euro nu sunt suficienți. S-au
alocat 456000 lei pentru reabilitare Școala Gimnazială Săliștea. Inițial a fost un program
guvernamental, care ulterior nu a mai fost finanțat. Acum se va depune un alt proiect. S-au
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alocat bani pentru construire locuri de joacă, restaurare și consolidare sediu Primărie,
achiziționare teren sit arheologic, reabilitare și extindere Cămin Cultural Săliștea, racord
electric teren de sport cu gazon sintetic în satul Tărtăria, proiectare și execuție monumentul
eroilor, lucrări de modernizare iluminat public, întocmire documentații tehnice pentru
extindere alimentare cu gaze naturale, strategia de dezvoltare a comunei, cadastru
sistematic, RENNS, RAN, studiu de fezabilitate și documentații tehnice pentru centru de
servicii integrate, modernizare drumuri publice din interiorul comunei - finanțare PNDL.
Domnul consilier local Bran Petru-Valentin întreabă pentru ce sunt prevăzuți banii la
capitolul cultură.
Domnul contabil spune că sunt prevăzuți pentru culte religioase, fonduri europene,
locuri de joacă, curent bază sportivă, curent, gaz Cămine Culturale.
Domnul consilier local Bran Petru-Valentin întreabă pentru ce sunt alocați 18000 lei
la siguranță.
Domnul contabil spune că sunt prevăzuți la capitolul 61 pentru PSI, pentru dotare,
contract prestării servicii.
Domnul consilier local Macarie Daniel-Ioan spune că lista de investiții este
substanțială, însă drumurile principale trebuie să aibă prioritate.
Domnul consilier local Bran Petru-Valentin prezintă următorul amendament, inițiat de
dumnealui și domnul consilier local Cordelea Claudiu-Ioan: ținând cont de faptul că cetățenii
comunei nu au unde depozita gunoiul provenit din construcții, se propune amenajarea a
două platforme pentru colectarea deșeurilor provenite din construcții, una în satul Săliștea,
una în satul Tărtăria. O platformă costă aprox. 10000 lei.
Domnul primar spune că nu permite legea să faci depozit.
Domnul viceprimar spune că toate gropile de gunoi au fost închise în anul 2013.
Există posibilitatea de depozitare temporară, dar apoi ar trebui să-l ducă Primăria pe
cheltuiala ei.
Domnul consilier local Bran Petru-Valentin spune că în municipiul Alba Iulia s-a putut
realiza acest lucru.
Domnul consilier local Bran Petru-Valentin prezintă următorul amendament, inițiat de
dumnealui și de domnul consilier local Cordelea Claudiu-Ioan: pentru încurajarea și totodată
susținerea mersului pe bicicletă, având ca efecte un stil de viață mai sănătos și protecție a
mediului, se solicită achiziționarea a 10 suporți pentru câte 5 biciclete minim, care să fie
amplasați în fața școlilor din comună, a Primăriei, dispensarelor umane, Postului de Poliție,
bisericii, magazinelor.
Domnul viceprimar informează consilierii că se pot achiziționa acești suporți.
Se supune la vot amendamentul inițiat de domnii consilieri locali Muntean IoanLucian și Martin Tiberiu-Constantin (drumuri agricole și transport material lemnos), care se
respinge cu 5 voturi pentru, 5 voturi împotrivă – Cugerean Ioan-Valentin, Miclea ViorelOvidiu, Linuț Gheorghe-Mircea, Macarie Daniel-Ioan, Julescu Radu-Emil, 1 abținere –
Miclea Dorin-Iacob.
Se supune la vot amendamentul inițiat de domnii consilieri Martin Tiberiu-Constantin,
Muntean Ioan-Lucian și Bogdan Gheorghe-Nelu (sport), care se respinge cu 5 voturi pentru,
5 voturi împotrivă – Cugerean Ioan-Valentin, Miclea Viorel-Ovidiu, Linuț Gheorghe-Mircea,
Macarie Daniel-Ioan, Julescu Radu-Emil, 1 abținere – Miclea Dorin-Iacob.
Se supune la vot amendamentul inițiat de domnii consilieri Bran Petru-Valentin și
Cordelea Claudiu-Ioan (platforme deșeuri), care se respinge cu 5 voturi pentru, 5 voturi
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împotrivă – Cugerean Ioan-Valentin, Miclea Viorel-Ovidiu, Linuț Gheorghe-Mircea, Macarie
Daniel-Ioan, Julescu Radu-Emil, 1 abținere – Miclea Dorin-Iacob.
Amendamentul inițiat de domnii consilieri Bran Petru-Valentin și Cordelea ClaudiuIoan referitor la suporții de biciclete nu se mai supune la vot, stabilindu-se că inițiativa se va
duce la îndeplinire.
Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 6 voturi pentru, 5 voturi
împotrivă – Bogdan Gheorghe-Nelu, Martin Tiberiu-Constantin, Muntean Ioan-Lucian, Bran
Petru-Valentin, Cordelea Claudiu-Ioan.
Se adoptă hotărârea nr. 24.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului sumei de 44.650 lei,
reprezentând cotizații și contribuții pentru anul 2021 datorate de comuna Săliștea
asociațiilor din care face parte
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-ul contabil Ledrer Francisc
Cristian
Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe-Mircea, Cugerean
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin.
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 - juridică şi de disciplină,
muncă şi protecţie socială;
- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte.
După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să
se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri.
Domnul contabil informează consilierii că trebuie adoptată hotărâre de consiliu
privind contribuțiile datorate de comuna Săliștea asociațiilor din care face parte, pentru
acest an, fiind solicitată de către A.J.F.P. Alba.
Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 25.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 20.000 lei Parohiei
Ortodoxe Săliștea și a sumei de 10.000 lei Parohiei Ortodoxe Tărtăria
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na inspector Julescu AlexandraMaria
Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe-Mircea, Cugerean
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin.
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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 - juridică şi de disciplină,
muncă şi protecţie socială;
- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte.
După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să
se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri.
Domnul primar informează consilierii că se alocă bani cultelor care au solicitat și au
depus documentația necesară în acest sens, pentru lucrările pe care le au de realizat.
Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 26.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul
2022 cu rata inflației de 2,6%
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na referent Bran Emilia-Daniela
Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe-Mircea, Cugerean
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin
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 - juridică şi de disciplină,
muncă şi protecţie socială;
- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte.
După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să
se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri.
Domnul primar informează consilierii că nu este vorba despre o mărire a impozitelor
și taxelor locale din partea Consiliului Local. Este o majorare obligatorie, prevăzută de lege.
Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 27.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul
agricol, pentru trimestrul I, anul 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea
acestei activităţi
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
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Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na inspector Oana Marinela
Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe-Mircea, Cugerean
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin.
Secretarul general al comunei informează preşedintele de şedinţă că proiectul de
hotărâre trebuie adoptat cu majoritate simplă (jumătate plus unu din nr. consilierilor
prezenţi).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 - juridică şi de disciplină,
muncă şi protecţie socială;
- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte.
După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să
se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri.
Secretarul general al comunei informează consilierii că acest proiect de hotărâre se
supune la vot trimestrial, conform prevederilor legale în vigoare.
Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 28.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea
condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea comunei Săliștea,
județul Alba, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de
comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii
acestora, precum şi măsurile privind construirea de reţele noi de comunicaţii
electronice
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.
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 - juridică şi de disciplină,
muncă şi protecţie socială;
- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte.
După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să
se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri.
Secretarul general al comunei informează consilierii că inițial furnizorii de comunicații
electronice au solicitat concesionare/închiriere teren. Ulterior au comunicat Decizia nr.
997/2018 a Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în
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Comunicaţii privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de
acces pe, deasupra, în sau sub imobile proprietate publică, conform căreia, pentru
elementele de reţea de comunicaţii electronice şi elemente de infrastructură fizică cum sunt
antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, staţii de bază, stâlpi, piloni,
turnuri, alte echipamente şi infrastructuri fizice suport, precum şi pentru cabluri şi cutii, tariful
pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietatea
publică nu poate depăşi valoarea de zero lei. De asemenea, pentru a răspunde solicitărilor
acestora trebuie aprobat regulamentul pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului
de acces pe proprietatea Comunei Săliștea, județul Alba, în vederea instalării, întreţinerii,
înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură
necesare susţinerii acestora, precum şi măsurile privind construirea de reţele noi de
comunicaţii electronice, regulament întocmit conform prevederilor legale în vigoare.
Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 29.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare Școala
Gimnazială ''David Prodan'' Săliștea, împrejmuire și amenajare alei pietonale” și
participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea
inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ,
aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 2057/2020
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, Cugerean
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin.
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 - juridică şi de disciplină,
muncă şi protecţie socială;
- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte.
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 11 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 30.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază
DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare
Școala Gimnazială ''David Prodan'' Săliștea, împrejmuire și amenajare alei pietonale”
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
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Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-ul administrator public Chiriluț
Marcel-Teofil
Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe-Mircea, Cugerean
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin.
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 - juridică şi de disciplină,
muncă şi protecţie socială;
- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte.
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 11 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 31.
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Înființare centru comunitar
în satul Săliştea, comuna Săliştea, în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014 - 2020, axa prioritară 8, prioritatea de
investiții 8.1, obiectiv specific 8.1 B, apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni”
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, Cugerean
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin.
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 - juridică şi de disciplină,
muncă şi protecţie socială;
- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte.
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 11 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 32.
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi suplimentată,
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- Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și a
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Înființare centru comunitar în satul
Săliştea, comuna Săliştea, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului
Operațional Regional 2014 - 2020, axa prioritară 8, prioritatea de investiții 8.1, obiectiv
specific 8.1 B, apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni”
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, Cugerean
Ioan-Valentin, Martin Tiberiu-Constantin.
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 - juridică şi de disciplină,
muncă şi protecţie socială;
- aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte.
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 11 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 33.
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii.
Nefiind întrebări, interpelări, propuneri, petiţii, domnul Macarie Daniel-Ioan,
preşedintele de şedinţă, anunţă că s-au epuizat toate punctele de pe ordinea de zi şi
declară închise lucrările şedinţei ordinare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Macarie Daniel-Ioan

SECRETAR GENERAL,
Ionescu Mihaela-Alina
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