JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 26 octombrie 2021,
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Săliștea, convocată prin dispoziţia
primarului comunei nr. 72 din 20.10.2021
La şedinţă sunt prezenţi toți cei 11 consilieri locali în funcție. Domnul consilier local
Bran Petru-Valentin, întrucât se află în izolare din cauza infectării cu COVID-19 a soției
sale, participă la ședință online, prin intermediul aplicației electronice WhatsApp. De
asemenea participă la şedinţă primarul, secretarul general al comunei.
Se supune spre aprobare Consiliului Local procesul-verbal încheiat în şedinţa
ordinară din luna septembrie 2021, care se aprobă cu 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă –
Martin Tiberiu-Constantin, 1 abținere – Bran Petru-Valentin.
Se prezintă următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre nr. 68 din 30.09.2021 privind aprobarea execuţiei
bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Săliștea, judeţul Alba, pentru trimestrul
III 2021;
2. Proiect de hotărâre nr. 70 din 12.10.2021 privind rectificarea bugetului local
al comunei Săliștea, judeţul Alba;
3. Proiect de hotărâre nr. 69 din 30.09.2021 privind analiza stadiului de
înscriere a datelor în registrul agricol, pentru trimestrul III, anul 2021 şi stabilirea
măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi;
4. Proiect de hotărâre nr. 71 din 12.10.2021 privind aprobarea cererii de
finanțare și a devizului general estimativ pentru proiectul ”Realizare poduri de acces
mici - Valea Drejman și Valea Archiș – comuna Săliștea, județul Alba”, în vederea
depunerii în cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”;
5. 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, în regim de urgență, prin
suplimentarea acesteia, a proiectului de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului
Local Săliștea nr. 30 din 22.04.2021 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 și a proiectului de hotărâre privind
modificarea hotărârii Consiliului Local Săliștea nr. 31 din 22.04.2021 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”.
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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 nr. 68 din 30.09.2021 privind aprobarea execuţiei
bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Săliștea, judeţul Alba, pentru trimestrul
III 2021
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-ul contabil Ledrer FranciscCristian
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 (primul număr natural mai mare decât
jumătate din totalul consilierilor locali 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. 72.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre nr. 70 din 12.10.2021 privind rectificarea bugetului local al
comunei Săliștea, judeţul Alba
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-ul contabil Ledrer FranciscCristian
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 (primul număr natural mai mare decât
jumătate din totalul consilierilor locali 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.
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După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să
se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri.
Domnul primar spune că s-au prevăzut bani pentru achiziționare table inteligente la
Școala Gimnazială. O asemenea tablă costă 7000 – 8000 lei. Întrucât nu sunt suficienți
banii prevăzuți, formulează ca amendament alocarea a încă 4000 lei. De asemenea s-au
prevăzut bani pentru drumuri, indicatoare stradale și numere de imobile, conform
nomenclatorului stradal.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat, care se aprobă
cu 11 voturi pentru.
Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adus, care se aprobă cu 11
voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 73.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre nr. 69 din 30.09.2021 privind analiza stadiului de înscriere
a datelor în registrul agricol, pentru trimestrul III, anul 2021 şi stabilirea măsurilor
pentru eficientizarea acestei activităţi
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
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 (primul număr natural strict mai mare decât
jumătate din totalul consilierilor locali prezenți).
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 spune că analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol se
realizează trimestrial.
Domnul consilier local Macarie Daniel-Ioan întreabă dacă înregistrările se realizează
electronic.
Domnul primar răspunde afirmativ. Gospodăriile trebuie înregistrate în funcție de
nomenclatorul stradal și denumirile noi de străzi.
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. 74.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre nr. 71 din 12.10.2021 privind aprobarea cererii de
finanțare și a devizului general estimativ pentru proiectul ”Realizare poduri de acces
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mici - Valea Drejman și Valea Archiș – comuna Săliștea, județul Alba”, în vederea
depunerii în cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”
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 (primul număr natural strict mai mare decât
jumătate din totalul consilierilor locali 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. 75.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre nr. 74 din 25.10.2021 privind modificarea hotărârii
Consiliului Local Săliștea nr. 30 din 22.04.2021 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 (primul număr natural strict mai mare decât
jumătate din totalul consilierilor locali 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.
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După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să
se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri.
Domnul primar informează consilierii că este un program pe Fondul de Mediu, care a
fost amânat. Când au apărut normele, a considerat necesară instalarea de panouri
fotovoltaice. S-a efectuat modificare la proiect. Sunt cuprinse: izolare, alei pietonale și
panouri. Sunt necesare expertiză, care va fi efectuată de către o persoană din Cluj, studiu
energetic. Perioada este până în februarie 2022.
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. 76.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre nr. 75 din 25.10.2021 privind modificarea hotărârii
Consiliului Local Săliștea nr. 31 din 22.04.2021 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
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 (primul număr natural strict mai mare decât
jumătate din totalul consilierilor locali 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. 77.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii.
Domnul consilier local Cioran Dragomir-Florin spune că drumul de la cabană în jos,
în vale, este distrus, astfel încât nu poți trece nici măcar cu căruțul. Nu poți aduce lemne.
Domnul primar spune că va încerca să repare cu buldozerul unei firme. Intră cu
tractoarele și strică drumurile.
Domnul consilier local Muntean Ioan-Lucian consideră că ar fi mai bine să se taie
lemnele în lunile iunie-iulie.
Domnul consilier local Macarie Daniel-Ioan spune că din 30 septembrie se taie
lemnele. Potrivit legislației nu poți face tăieri decât în anumite perioade. Programul SUMAL
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nu-ți dă voie, nu se emite autorizație. Trebuie întocmit proces-verbal, trebuie semnate
cererile, dacă nu, nu se validează. Pentru fânețe termenul este 31.12.2021
Domnul primar spune că, dacă nu-și iau lemnele din pădurea comunală, își pierd
dreptul.
Domnul consilier Macarie Daniel-Ioan spune că gorunul de pe Valea lui Stan a stat
din 05.12.2020, la Icoana aceeași problemă. Sunt plătite, le lași acolo.
Domnul primar spune că unii și-au luat lemnele, alții nu. Sunt 50 de cereri care nu au
fost aprobate anul acesta
Domnul consilier local Macarie Daniel-Ioan spune că sunt 74 de persoane în satul
Săliștea care și-au marcat în fânețe. În Dealul Mare s-a marcat foarte mult.
Domnul primar spune că s-au aprobat și cererile celor cu mutație în comună, chiar
dacă stau în Spania. Motivează că revin în țară și trebuie să se încălzească.
Domnul consilier local Bogdan Gheorghe-Nelu întreabă de ce s-au aprobat cererile
celor care au gaz.
Domnul primar spune că au mutație. Unii au renunțat pentru că nu au cu ce să le
aducă.
Domnul consilier local Cioran Dragomir-Florin întreabă dacă în Valea lui Stan mai
rămâne lemn.
Domnul primar informează consilierii locali că nu mai rămâne. Totul este plătit.
Trebuie aduse lemnele.
Domnul consilier local Cioran Dragomir-Florin întreabă dacă s-a schimbat firma de
gunoi și cum se va proceda cu cetățenii satului Săliștea-Deal.
Domnul primar spune că a dat anunț pe facebook. Firma intră de la 01.11.2021.
Conform caietului de sarcini selectarea trebuie realizată pe puncte. Trebuie 3-4 luni să
funcționeze așa, până se modifică. Trebuie făcute câteva puncte de colectare. Până nu se
fac simulări, nu putem modifica prețul de 12 lei. A discutat cu primarul comunei Cuiugud,
care i-a spus că unii s-au grăbit și după 1 an au ajuns la un preț mare.
Domnul consilier local Cordelea Claudiu-Ioan întreabă dacă în punctul Agafia se
poate pune o oglindă rutieră.
Domnul primar spune că trebuie analizat dacă este necesară montarea unui stâlp.
Consideră că sunt necesare asemenea oglinzi în mai multe puncte. De asemenea se
impune respectarea regulilor de circulație.
Domnul consilier local Cordelea Claudiu-Ioan spune că te ajută oglinda.
Domnul primar spune că trebuie văzut ce bani sunt disponibili în acest sens.
Nemaifiind întrebări, interpelări, propuneri, petiţii, domnul Martin Tiberiu-Constantin,
preşedintele de şedinţă, anunţă că s-au epuizat toate punctele de pe ordinea de zi şi
declară închise lucrările şedinţei ordinare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Martin Tiberiu-Constantin

SECRETAR GENERAL,
Ionescu Mihaela-Alina
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