JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA
MINUTA
şedinţei ordinare din data de 28 aprilie 2022 a Consiliului Local al comunei Săliștea,
convocată prin dispoziţia primarului comunei nr. 96 din 20.04.2022
La şedinţă sunt prezenţi toți cei 11 consilieri locali în funcție. De asemenea participă
la şedinţă primarul și secretarul general al comunei.
Se supune spre aprobare Consiliului Local procesul-verbal încheiat în şedinţa
ordinară din luna martie 2022, care se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se prezintă următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre nr. 21 din 28.03.2022 privind indexarea impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2023 cu rata inflației de 5,1%;
2. Proiect de hotărâre nr. 22 din 28.03.2022 privind însușirea rezultatelor
inventarierii bunurilor aparținând U.A.T. Săliștea, pentru anul 2021;
3. Proiect de hotărâre nr. 23 din 31.03.2022 privind analiza stadiului de
înscriere a datelor în registrul agricol, pentru trimestrul I, anul 2022 şi stabilirea
măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi;
4. Proiect de hotărâre nr. 24 din 31.03.2022 privind aprobarea execuţiei
bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Săliștea, judeţul Alba, pentru trimestrul I
2022;
5. Proiect de hotărâre nr. 25 din 14.04.2022 privind aprobarea decontării
navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din cadrul Şcolii
Gimnaziale „David Prodan” Săliștea, judeţul Alba;
6. Proiect de hotărâre nr. 26 din 14.04.2022 privind rectificarea bugetului local
al comunei Săliștea, judeţul Alba;
7. Proiect de hotărâre nr. 27 din 15.04.2022 privind însușirea documentației
tehnice întocmită de S.C. Cadastru Maxim S.R.L. pentru actualizarea datelor
cadastrale ale imobilului înscris în CF nr. 70909 Săliștea – dispensar uman;
8. Proiect de hotărâre nr. 28 din 20.04.2022 privind solicitarea trecerii, cu titlu
gratuit, a drumurilor forestiere DAF Vinerea - Archiș, respectiv DF Drejman şi a
terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului şi din administrarea
Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al U.A.T. Săliștea şi în
administrarea Consiliului Local al comunei Săliștea;
9. Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi, care se aprobă cu 11
voturi pentru.
Proiectele de hotărâri sunt însoţite de rapoartele compartimentelor de resort şi de
avizele comisiilor de specialitate.
În cadrul şedinţei sunt adoptate următoarele hotărâri:
- hotărârea nr. 27 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul
2023 cu rata inflației de 5,1%, cu 11 voturi pentru;
- hotărârea nr. 28 privind însușirea rezultatelor inventarierii bunurilor aparținând
U.A.T. Săliștea, pentru anul 2021, cu 11 voturi pentru;

- hotărârea nr. 29 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul
agricol, pentru trimestrul I, anul 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea
acestei activităţi, cu 11 voturi pentru;
- hotărârea nr. 30 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli
al comunei Săliștea, judeţul Alba, pentru trimestrul I 2022, cu 11 voturi pentru;
- hotărârea nr. 31 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice şi a
personalului didactic auxiliar din cadrul Şcolii Gimnaziale „David Prodan” Săliștea,
judeţul Alba, cu 11 voturi pentru;
- hotărârea nr. 32 privind rectificarea bugetului local al comunei Săliștea, judeţul
Alba, cu 11 voturi pentru;
- hotărârea nr. 33 privind însușirea documentației tehnice întocmită de
S.C. Cadastru Maxim S.R.L. pentru actualizarea datelor cadastrale ale imobilului
înscris în CF nr. 70909 Săliștea – dispensar uman, cu 11 voturi pentru;
- hotărârea nr. 34 privind solicitarea trecerii, cu titlu gratuit, a drumurilor
forestiere DAF Vinerea - Archiș, respectiv DF Drejman şi a terenurilor aferente
acestora, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naționale a
Pădurilor - Romsilva în domeniul public al U.A.T. Săliștea şi în administrarea
Consiliului Local al comunei Săliștea, cu 11 voturi pentru.
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