JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 28 septembrie 2021,
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Săliștea, convocată prin dispoziţia
primarului comunei nr. 66 din 22.09.2021
La şedinţă sunt prezenţi toți cei 11 consilieri locali în funcție. Şedinţa este legal
constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. De asemenea participă la şedinţă primarul și
secretarul general al comunei.
Înainte de începerea lucrărilor şedinţei ordinare de astăzi, secretarul general al
comunei supune spre aprobare Consiliului Local procesul-verbal încheiat în şedinţa
extraordinară, convocată de îndată, din luna septembrie 2021, care se aprobă cu 11 voturi
pentru.
Se prezintă următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre nr. 54 din 27.08.2021 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă care să conducă şedinţele Consiliului Local Săliştea, județul Alba, pentru
următoarele 3 luni – octombrie, noiembrie, decembrie 2021;
2. Proiect de hotărâre nr. 66 din 20.09.2021 privind rectificarea bugetului local
al comunei Săliștea, judeţul Alba;
3. Proiect de hotărâre nr. 63 din 16.09.2021 privind stabilirea unor suprafețe de
teren, în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de
construcţii și demolări de pe raza U.A.T. Săliștea, județul Alba;
4. 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 aprobarea devizului general al
obiectivului de investiţii “Modernizare drumuri publice din interiorul comunei Săliștea, județul
Alba”, actualizat conform O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare.
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. 54 din 27.08.2021 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă care să conducă şedinţele Consiliului Local Săliştea, județul Alba, pentru
următoarele 3 luni – octombrie, noiembrie, decembrie 2021
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de secretarul general al comunei
Ionescu Mihaela-Alina
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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 viceprimar îl propune pe domnul consilier local Martin Tiberiu-Constantin.
Domnul consilier local Martin Tiberiu-Constantin îl propune pe domnul consilier local
Miclea Viorel-Ovidiu.
Se supune la vot prima propunere, care se aprobă cu 11 voturi pentru.
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. 68.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre nr. 66 din 20.09.2021 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.
După prezentarea materialelor, domnul preşedinte de şedinţă solicită consilierilor să
se înscrie la cuvânt pentru discuţii, observaţii sau propuneri.
Domnul primar informează consilierii locali că s-a făcut rectificarea bugetului local,
prevăzându-se bani la capitolele bugetare unde era nevoie, așa cum reiese și din raportul
compartimentului de resort.
Domnul consilier local Cordelea Claudiu-Ioan întreabă dacă s-au alocat bani pentru
cultură, sport.
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Domnul primar spune că s-au prevăzut bani pentru achiziționarea unor mese de
tenis, palete, mingi pentru sala de sport.
Domnul consilier local Martin Tiberiu-Constantin întreabă dacă se vor achiziționa
mese de tenis și pentru satul Tărtăria.
Domnul primar spune că se pot aciziționa și pentru satul Tărtăria, în total 3 – 4 mese,
dar unele de calitate.
Domnul consilier local Martin Tiberiu-Constantin consideră că ar trebui să fie mese
de tenis profesionale, nu unele ieftine care să se degradeze ușor.
Domnul consilier local Bran Petru-Valentin întreabă cine se va ocupa de mese.
Domnul primar spune că salariații Primăriei nu le pot supraveghea, deoarece s-ar
depăși programul normal de lucru.
Domnul consilier local Martin Tiberiu-Constantin spune că le-ar putea supraveghea
cineva din comună, ca voluntar.
Domnul primar spune că sunt mese de tenis ieftine, care costă 300 lei/buc. și mese
care costă 4000 lei/buc., profesionale, franceze. Consideră că ar trebui puse 2 mese în
satul Săliștea și 1 masă în satul Tărtăria, toate de calitate.
Domnul consilier local Bran Petru-Valentin spune că, indiferent de calitate, mesele
trebuie supravegheate, altfel se vor distruge.
Domnul viceprimar consideră că o masă de tenis de calitate are un preț între 3000 lei
și 5000 lei.
Domnul consilier local Macarie Daniel-Ioan consideră că supravegherea meselor de
tenis se poate realiza doar cu camere video.
Domnul consilier local Bran Petru-Valentin consideră că pe baza unui proces-verbal
de predare-primire se poate observa stadiul lor după utilizare.
Domnul viceprimar consideră că trebuie camere de supraveghere, deoarece ar
trebui 3 salariați, pentru a lucra în schimburi.
Domnul primar consideră că domnii consilieri locali ar putea face voluntariat în acest
sens.
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. 69.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre nr. 63 din 16.09.2021 privind stabilirea unor suprafețe de
teren, în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de
construcţii și demolări de pe raza U.A.T. Săliștea, județul Alba
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;
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- 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, în urma discuțiilor purtate cu persoane de la Garda de
Mediu Alba, s-a stabilit în proiectul de hotărâre tot ce se putea astfel încât să se respecte
prevederile legale. Cetățenii vor trebui să facă cerere, exact ca la închirierea
buldoescavatorului. Se pot depozita pământ, cărămidă, beton, nu lemn, plastice sau
materiale toxice.
Domnul consilier local Macarie Daniel-Ioan spune că și în alte localități sunt locuri
unde se pot depozita aceste materiale.
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. 70.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre nr. 67 din 27.09.2021 privind aprobarea devizului general
al obiectivului de investiţii “Modernizare drumuri publice din interiorul comunei
Săliștea, județul Alba”, actualizat conform O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea
unor măsuri fiscal-bugetare
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.
Domnul primar informează consilierii locali că, potrivit O.G. nr. 15/2021, trebuie
actualizate costurile aferente executării lucrării, prin actualizarea prețurilor materialelor de
construcții. Diferențele se vor acoperi, pe cât posibil, din finanțare.
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. 71.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi suplimentată,
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- Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii.
Domnul consilier local Macarie Daniel-Ioan întreabă dacă în satul Tărtăria se va da 1
m3 lemn de foc de familie.
Domnul viceprimar spune că în urma calculelor a reieșit o cantitate peste 1 m3, dar
s-a rotunjit la 1 m3. Restul de lemne se va împărți la final conform principiului primul venit,
primul servit.
Domnul consilier local Martin Tiberiu-Constantin întreabă ce se întâmplă cu cei care
nu plătesc.
Domnul primar spune că vor pierde. Se va da lemn de foc celor care au domiciliul
sau reședința în comună, tot pe familie ca și anul trecut și pe bază de act de identitate. Au
fost respinse vreo 50 de cereri. Trebuiau departajate cumva cererile, după anumite criterii.
Domnul consilier local Martin Tiberiu-Constantin întreabă dacă s-a început deja să
se dea lemnul.
Domnul primar spune că trebuie vorbit cu pădurarul. S-a semnat contractul.
Domnul consilier local Macarie Daniel-Ioan spune că mai durează puțin procedura,
partizii nefiind încă autorizați. De asemenea trebuie chitanță.
Domnul primar informează consilierii locali că Primăria nu este obligată să acopere
lemnul de foc pentru toată populația comunei. Alte localități nu au pădure. Amenajamentul
trebuie respectat.
Nemaifiind întrebări, interpelări, propuneri, petiţii, domnul Julescu Radu-Emil,
preşedintele de şedinţă, anunţă că s-au epuizat toate punctele de pe ordinea de zi şi
declară închise lucrările şedinţei ordinare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Julescu Radu-Emil

SECRETAR GENERAL,
Ionescu Mihaela-Alina
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