JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 31 august 2021,
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Săliștea, convocată prin dispoziţia
primarului comunei nr. 60 din 25.08.2021
La şedinţă sunt prezenţi 8 din cei 10 consilieri locali în funcție, fiind absenți domnii
consilieri locali Bran Petru-Valentin și Cordelea Claudiu-Ioan. Şedinţa este legal constituită
şi îşi poate desfăşura lucrările. De asemenea participă la şedinţă primarul, secretarul
general al comunei și domnul Ilie Liviu, preot la Parohia Ortodoxă Săliștea.
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 august 2021, care se aprobă cu 8 voturi
pentru.
Domnul consilier local Macarie Daniel-Ioan spune că se află în conflict de interese și,
conform art. 228 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se va
abține de la adoptarea hotărârii privind aprobarea majorării tarifului de pază pentru pădurea
comunală ce face obiectul contractului de prestări servicii silvice nr. 2242 din 02.09.2013
încheiat cu Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R.A.
Se prezintă următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre nr. 56 din 10.08.2021 privind validarea modificărilor
efectuate în bugetul local conform dispoziţiei primarului nr. 57 din 10.08.2021 privind
majorarea bugetului local al comunei Săliștea, judeţul Alba, cu suma aprobată prin
H.G. nr. 778/2021, din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului;
2. Proiect de hotărâre nr. 50 din 30.07.2021 privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Local Săliștea în Consiliul de Administrație al Școlii
Gimnaziale „David Prodan” Săliștea, pentru anul școlar 2021 – 2022, precum și în
Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC);
3. Proiect de hotărâre nr. 48 din 30.07.2021 privind atribuirea de denumiri de
străzi în comuna Săliștea, judeţul Alba;
4. Proiect de hotărâre nr. 49 din 30.07.2021 privind aprobarea nomenclatorului
stradal al comunei Săliștea, judeţul Alba;
5. Proiect de hotărâre nr. 52 din 24.08.2021 privind atribuirea în proprietate de
către Instituţia Prefectului - judeţul Alba, către numita Ilie Ancuța-Florina, a terenului
înscris în CF nr. 74034 Săliștea (nr. CF vechi: 2784 – Cioara), Nr. Cadastral: Top:
723/6, 724/6, situat administrativ în comuna Săliștea, str. Joseni nr. 453, județul Alba;
6. Proiect de hotărâre nr. 53 din 24.08.2021 privind atribuirea în proprietate de
către Instituţia Prefectului - judeţul Alba, către numiții Jibotean Ilie Emil și Jibotean
Ecaterina, a terenului înscris în CF nr. 71431 Săliștea (nr. CF vechi: 4456 – Cioara), Nr.
Cadastral: Top: 3697/1/2, proprietar tabular: Statul Român, situat administrativ în
U.A.T. Săliștea, str. David Prodan nr. 295, județul Alba;
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7. Proiect de hotărâre nr. 61 din 24.08.2021 privind rectificarea bugetului local
al comunei Săliștea, judeţul Alba;
8. Proiect de hotărâre nr. 55 din 25.08.2021 privind stabilirea cantității de masă
lemnoasă ce se va exploata pentru anul 2021, din proprietatea comunei Săliștea,
județul Alba, precum și a modului de valorificare;
9. Proiect de hotărâre nr. 62 din 25.08.2021 privind aprobarea majorării tarifului
de pază pentru pădurea comunală ce face obiectul contractului de prestări servicii
silvice nr. 2242 din 02.09.2013 încheiat cu Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R.A.;
10. 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.
Nefiind 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, care se aprobă cu 8 voturi pentru.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi,
- Proiect de hotărâre nr. 56 din 10.08.2021 privind validarea modificărilor
efectuate în bugetul local conform dispoziţiei primarului nr. 57 din 10.08.2021 privind
majorarea bugetului local al comunei Săliștea, judeţul Alba, cu suma aprobată prin
H.G. nr. 778/2021, din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului
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 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 legea permite, în anumite situații,
rectificarea bugetului local prin dispoziția primarului, cu condiția validării acestor modificări
în prima ședință a Consiliului Local, prin adoptarea unei hotărâri în acest sens. A fost
alocată o sumă de bani care a fost prevăzută pentru drumuri.
Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 8 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 57.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi,
- Proiect de hotărâre nr. 50 din 30.07.2021 privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Local Săliștea în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „David
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Prodan” Săliștea, pentru anul școlar 2021 – 2022, precum și în Comisia pentru
Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC)
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 simplă (primul număr natural 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 Julescu Radu-Emil pentru
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Săliștea, propunere care se aprobă cu 8
voturi pentru.
Domnul consilier local Macarie Daniel-Ioan îl propune pe domnul consilier local
Miclea Viorel-Ovidiu pentru Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Săliștea,
propunere care se aprobă cu 8 voturi pentru.
Domnul consilier local Miclea Viorel-Ovidiu îl propune pe domnul consilier local
Bogdan Gheorghe-Nelu pentru Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) a
Școlii Gimnaziale Săliștea, propunere care se aprobă cu 8 voturi pentru.
Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 8 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 58.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi,
- Proiect de hotărâre nr. 48 din 30.07.2021 privind atribuirea de denumiri de
străzi în comuna Săliștea, judeţul Alba
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na referent Dat Ana
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;
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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 primar informează consilierii locali că trebuie date denumiri tuturor străzilor
comunei, acest lucru fiind necesar pentru aprobarea nomenclatorului stradal. Se vor da
numere de imobile, impare pe partea stângă, pare pe partea dreaptă. Ulterior trebuie
achiziționate plăcuțe cu denumirile străzilor și numerele imobilelor. S-a amânat acest lucru,
dar trebuie respectate prevederile legale în vigoare. De asemenea trebuie realizat RENNSul. În satul Tărtăria s-a dat denumire unei singure străzi, str. Lugoj, așa cum este cunoscută
din popor. În satul Săliștea au fost date denumiri din popor sau denumiri de personalități.
S-a făcut anunțul privind atribuirea de denumiri străzilor din comună și în biserică. S-a
discutat cu cetățenii comunei, ținându-se cont și de părerea lor. Strada Joseni va purta
denumirea de strada Preot Constantin Oancea. Exemplare ale cărții scrise despre acest
preot vor fi acordate domnilor consilieri locali. Exemplarele rămase vor fi vândute enoriașilor
cu sprijinul bisericii, iar sumele rezultate vor fi donate acesteia. Denumirea străzii Archiș
provine de la valea cu același nume și de la denumirea istorică a satului Archișul
Românesc.
Părintele Ilie Liviu, prezent la ședință, îi informează pe domnii consilieri despre
contribuția preotului Constantin Oancea la înființarea Mănăstirii Afteia. A continuat ceea ce
a început părintele Sofronie, pentru a menține cetățenii comunei în dreapta credință. A
continuat lucrarea la Mănăstirea Afteia, la ceva ce se voia șters de fapt de pe fața
pământului. A avut curaj și inițiativă în multe domenii. Vor încerca să lanseze cartea pe
8 septembrie 2021, în ziua hramului Bisericii Săliștea.
Domnul primar spune că părintele Constantin Oancea a ridicat bisericuța de pe
Dealul Butoiului. A negociat cu doctorul în drept Mihu pentru cumpărarea pădurii de pe
muntele Cugere. Sunt suprafețe mari de pădure de care beneficiază în prezent urmașii.
Părintele Ilie Liviu spune că părintele Dragosin Oana, al cărui nume va fi atribuit unei
străzi din satul Săliștea, a fost fiu al satului, interesat de oameni, lucruri, obiceiuri. A
așternut în scris monografia parohiei, care este practic istoria satului. A reușit să mențină
credința oamenilor. Era cunoscut ca o emblemă de urmat pentru toți. A întreținut biserica,
cimitirele. Învățătorul Zaharie Raica, al cărui nume va fi atribuit unei străzi din satul Săliștea,
a fost un om al locului, pasionat de locuri și oameni. Pe profesorul Ioan Oana, al cărui nume
va fi atribuit unei străzi, l-a avut invitat la Fundația „David Prodan”. Căuta să le spună celor
tineri ce cunoștea despre satul nostru. A editat lucrări în țară și străinătate.
Domnul viceprimar consideră că prin aceste denumiri se aduce un omagiu
personalităților și istoriei localității.
Domnul primar spune că prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu se scrie de fapt o
pagină de istorie.
Domnul consilier local Cugerean Ioan-Valentin spune că nu este un lucru rău.
Întreabă ce se va întâmpla cu actele oamenilor.
Domnul primar spune că toate actele se vor schimba la termen. Se vor da adeverințe
cetățenilor. Acum se va face o identificare mult mai bună a imobilelor, mai ales când se vor
pune indicatoarele. În satul Săliștea-Deal a discutat cu oamenii, iar denumirile de străzi au
fost propuse de către ei.
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Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 8 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 59.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi,
- Proiect de hotărâre nr. 49 din 30.07.2021 privind aprobarea nomenclatorului
stradal al comunei Săliștea, judeţul Alba
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na referent Dat Ana
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 8 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 60.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi,
- Proiect de hotărâre nr. 52 din 24.08.2021 privind atribuirea în proprietate de
către Instituţia Prefectului - judeţul Alba, către numita Ilie Ancuța-Florina, a terenului
înscris în CF nr. 74034 Săliștea (nr. CF vechi: 2784 – Cioara), Nr. Cadastral: Top:
723/6, 724/6, situat administrativ în comuna Săliștea, str. Joseni nr. 453, județul Alba
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na referent Dat Ana
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 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.
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Domnul primar informează consilierii locali că, potrivit legilor în vigoare, terenurile
proprietate de stat, situate în intravilanul localităţilor, atribuite, potrivit legii, în folosinţă
veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, în vederea construirii de locuinţe
proprietate personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuinţe trec, la
cererea proprietarilor actuali ai locuinţelor, în proprietatea acestora, integral sau, după caz,
proporţional cu cota deţinută din construcţie, prin ordinul prefectului, la propunerea
primăriilor, făcută pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor. Sunt multe persoane care
se află în această situație.
Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 8 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 61.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi,
- Proiect de hotărâre nr. 53 din 24.08.2021 privind atribuirea în proprietate de
către Instituţia Prefectului - judeţul Alba, către numiții Jibotean Ilie Emil și Jibotean
Ecaterina, a terenului înscris în CF nr. 71431 Săliștea (nr. CF vechi: 4456 – Cioara), Nr.
Cadastral: Top: 3697/1/2, proprietar tabular: Statul Român, situat administrativ în
U.A.T. Săliștea, str. David Prodan nr. 295, județul Alba
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na referent Dat Ana
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 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.
Nefiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 8 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 62.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi,
- Proiect de hotărâre nr. 61 din 24.08.2021 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.
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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 spune că s-a strecurat o greșeală în ceea ce privește suma de 9000
lei prevăzută pentru achiziționare sistem pontaj cu software pontaj. Propune ca această
sumă de bani să fie alocată pentru achiziționare sistem supraveghere video clădiri Primărie,
propunere care se aprobă cu 8 voturi pentru.
Domnul viceprimar consideră că ar trebui montate camere de supraveghere video în
locurile vulnerabile din comună.
Domnul primar informează consilierii locali că sunt 51 de camere video, iar cea de la
intrarea în comună, în satul Tărtăria, prinde numerele autovehiculelor.
Domnul consilier local Julescu Radu-Emil consideră că ar trebui montată a
asemenea cameră video și la cealaltă intrare în comună.
Domnul primar spune că sunt camere video performante, care ar trebui montate la
intrări în comună, în locurile unde se aruncă gunoaie. Poliția a solicitat acces la camere, dar
trebuie să aibă instalat internet și să dețină laptop, dar cu avizul Poliției Județene. Cetățenii
spun că nu fac gunoi, că îi dau foc.
Domnii consilieri locali Bogdan Gheorghe-Nelu și Cugerean Ioan-Valentin
semnalează că în zonele în care locuiesc sunt cetățeni care dau foc gunoiului, deoarece se
simte miros de fum în permanență.
Domnul consilier local Cugerean Ioan-Valentin spune că va începe campania
agricolă, iar străzile se vor umple de gunoaie și pământ.
Domnul primar spune că aceasta este o problemă mare și permanentă. Au fost puse
poze pe internet cu cei care au murdărit carosabilul, spre atenționare, însă s-a obținut
efectul contrar, oamenii scandalizându-se și dând vina tot pe Primărie că nu face stații cu
pompe. În Germania aceste stații sunt private. Cei de la Poliția Rutieră spun că trebuie să-și
aducă apă și să spele utilajele. Ca să faci stație îți trebuie aviz de la Protecția Mediului,
platformă, stație de epurare.
Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 8 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 63.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi,
- Proiect de hotărâre nr. 55 din 25.08.2021 privind stabilirea cantității de masă
lemnoasă ce se va exploata pentru anul 2021, din proprietatea comunei Săliștea,
județul Alba, precum și a modului de valorificare
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
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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.
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 consideră că prețul nu mai poate să rămână 100 lei/mc lemn ca anul
trecut, chiar și cel propus de 150 lei/mc lemn fiind sub prețurile colorlalte comune.
Domnul consilier local Muntean Ioan-Valentin spune că se va mări prețul pe comună
la 250 lei/mc lemn. Întreabă care este prețul de exploatare.
Domnul primar spune că sunt tratamente de făcut, fond de regenerare, nu numai
cheltuieli de exploatare. Primăria nu a făcut profit. Curtea de Conturi a spus că este mic
prețul. Sunt oameni care, prin interpuși, cumpără lemne. Ar fi vrut să procedeze precum
Composesoratul, să aducă firmă, dar acest lucru nu este posibil, deoarece locurile sunt
răspândite.
Domnul consilier local Macarie Daniel-Ioan spune că nicio firmă nu va descărca câte
puțin lemn la fiecare om la poartă.
Domnul consilier local Muntean Ioan-Lucian întreabă de ce nu se trag toate lemnele
în Rogojină, de ce nu e același preț în satele Săliștea și Tărtăria.
Domnul primar spune că astfel cresc prețurile.
Domnul consilier local Macarie Daniel-Ioan spune că mai mult costă manopera decât
lemnul.
Domnul primar spune că sunt 4 surse de lemne: pădure comunală, pădure
particulară, Composesorat și fânaț împădurit. Sunt interpuși care dau banii și iau lemnele.
Trebuie găsită o modalitate de neacordare în anul următor celor care vând lemnul. Sunt
oameni care au plătiti lemnele, dar nu le-au ridicat. Ar trebui să-și piardă dreptul de a mai
lua lemnul, dacă nu se prezintă într-un anumit termen.
Domnul consilier local Macarie Daniel-Ioan spune că cei care au plătit și nu au ridicat
lemnele nu vor mai avea aviz de exploatare. Lemnul pentru foc de anul acesta este lemn de
bună calitate.
Domnul primar spune că nu dăm lemne în funcție de numărul de cereri, ci în funcție
de ce se poate tăia. Unii au centrale în care bagă multe lemne.
Domnul viceprimar spune că nimeni nu stă în mc de la Primărie. Consideră că ar
trebui împărțit mc la numărul de cereri și stabilită o perioadă pentru depunerea cererilor.
Domnul primar invită consilierii locali să facă un regulament în care să se stabilească
criteriile de acordare.
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Domnul consilier local Cugerean Ioan-Valentin consideră că nu se poate eradica
problema vânzării lemnelor prin interpuși.
Domnul consilier local Miclea Viorel-Ovidiu consideră că ar trebui să se facă verificări
prin sondaj, pentru depistarea celor care vând lemnele cumpărate de la Primărie.
Domnul consilier local Macarie Daniel-Ioan spune că sunt cetățeni care depind de
lemnele de la Primărie. La Cugir prețul este de 210 lei/mc lemn, fără a-l aduce acasă.
Domnul viceprimar consideră că o soluție de compromis ar fi să fie adus lemnul la
Primărie.
Domnul primar spune că este imposinbil, deoarece trebuie spațiu de depozitare,
oameni, fiind costuri mari.
Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 6 voturi pentru, 2 voturi
împotrivă – Muntean Ioan-Lucian, Martin Tiberiu-Constantin.
Se adoptă hotărârea nr. 64.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi,
- Proiect de hotărâre nr. 62 din 25.08.2021 privind aprobarea majorării tarifului
de pază pentru pădurea comunală ce face obiectul contractului de prestări servicii
silvice nr. 2242 din 02.09.2013 încheiat cu Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R.A.
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.
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.
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 spune că nu s-a mai mărit de mult timp tariful de pază pentru
pădurea comunală. Oamenii trebuie plătiți.
Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 7 voturi pentru, 1 abținere –
Macarie Daniel-Ioan.
Se adoptă hotărârea nr. 65.
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Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi,
- Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii.
Nefiind 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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