JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 31 martie 2022,
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Săliștea, convocată prin dispoziţia
primarului comunei nr. 83 din 25.03.2022
La şedinţă sunt prezenţi toți cei 11 consilieri locali în funcție, dintre care domnii
consilieri locali Bran Petru-Valentin și Cugerean Ioan-Valentin participă prin mijloace
electronice, neputând participa fizic din cauza serviciului. Şedinţa este legal constituită şi îşi
poate desfăşura lucrările. De asemenea participă la şedinţă primarul și secretarul general al
comunei.
Se supune spre aprobare Consiliului Local procesul-verbal încheiat în şedinţa
extraordinară din luna martie 2022, care se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se prezintă următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre nr. 14 din 01.03.2022 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă care să conducă şedinţele Consiliului Local Săliştea, județul Alba, pentru
următoarele 3 luni – aprilie, mai, iunie 2022;
2. Proiect de hotărâre nr. 15 din 01.03.2022 privind însușirea raportului anual al
primarului, privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Săliștea, județul
Alba;
3. Proiect de hotărâre nr. 16 din 01.03.2022 privind aprobarea procedurii
privind modalitatea de identificare a beneficiarilor tichetelor sociale pentru grădiniță,
precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate;
4. Proiect de hotărâre nr. 18 din 22.03.2022 privind rectificarea bugetului local
al comunei Săliștea, judeţul Alba;
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 aprobarea proiectului „Achiziție
microbuz electric pentru transportul public al elevilor” și participarea la Programului Național
de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul local, I.1.1 - Înnoirea parcului de
vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) și a proiectului de
hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Săliștea nr. 52 din 24.09.2015 privind
reglementarea acordării ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor de înmormântare.
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,
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- Proiect de hotărâre nr. 14 din 01.03.2022 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă care să conducă şedinţele Consiliului Local Săliştea, județul Alba, pentru
următoarele 3 luni – aprilie, mai, iunie 2022
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 consilier local Martin Tiberiu-Constantin îl propune pe domnul consilier local
Bogdan Gheorghe-Nelu ca preşedinte de şedinţă care să conducă şedinţele Consiliului
Local Săliştea, județul Alba, pentru următoarele 3 luni – aprilie, mai, iunie 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. 21.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre nr. 15 din 01.03.2022 privind însușirea raportului anual al
primarului, privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Săliștea, județul
Alba
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.
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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 locali că este vorba despre un raport prevăzut
de lege.
Domnul consilier local Muntean Ioan-Lucian spune că s-au obținut fonduri pentru
Căminul Cultural din satul Tărtăria și întreabă dacă se poate face o bucătărie mică.
Domnul primar spune că se poate utila cu aragaz, frigider, strictul necesar, însă nu
crede că poate obține autorizație în acest sens, trebuind reconfigurat imobilul, cu mai multe
ieșiri etc., exact ca cel din satul Săliștea.
Domnul consilier local Cordelea Claudiu-Ioan întreabă care este cel de-al treilea
dispensar din comună.
Domnul primar spune că este vorba despre punctul medical din satul Săliștea-Deal.
Este o greșeală de redactare. În comună sunt 2 dispensare și 1 punct medical.
Secretarul general al comunei informează consilierii locali că în strategia de
dezvoltare locală 2021 – 2027, adoptată prin hotărâre de consiliu local, sunt menționate 3
dispensare.
Domnul consilier local Cordelea Claudiu-Ioan întreabă dacă acest punct medical
este funcțional, întrebare la care domnul primar răspunde afirmativ.
Domnul consilier local Cordelea Claudiu-Ioan întreabă dacă poate fi folosit Căminul
Cultural din satul Săliștea, de exemplu sa fie închiriat săptămâna viitoare.
Domnul primar spune că nu se poate. A dat constructorul în judecată, deoarece nu
vine să finalizeze lucrarea și să își ia banii.
Domnul consilier local Muntean Ioan-Lucian spune că procesul poate dura și 2 ani.
Domnul primar informează consilierii locali că este singura soluțuie, calea legală de
urmat.
Domnul consilier local Muntean Ioan-Lucian spune că va vorbi cu constructorul, care
dă vina pe domnul primar.
Domnii consilieri locali Macarie Daniel-Ioan și Cordelea Claudiu-Ioan consideră că e
greu de înțeles de ce nu vine să finalizeze lucrarea și să-și ia banii.
Domnul primar spune că acest constructor nu are cartea tehnică a Căminului
Cultural.
Domnul consilier local Muntean Ioan-Lucian întreabă care sunt consilierii fideli, așa
cum este menționat în raport.
Domnul primar spune că este vorba despre cei care susțin proiectele inițiate de
conducerea Primăriei.
Domnul consilier local Cordelea Claudiu-Ioan întreabă dacă la Voju se poate face un
amenajament și dacă se poate pune un bec la Mihai Rusu.
Domnul primar spune că trebuie fonduri pentru amenajament. Există bec în acel
punct. Dacă vrea alt stâlp, acest lucru presupune trecerea peste proprietățile altor persoane
și necesită acordul proprietarilor.
Domnul consilier local Cordelea Claudiu-Ioan întreabă când se împart extrasele CF.
Domnul primar spune că s-au tot dat.
Domnul viceprimar informează consilierii locali că s-au dat celor care nu au avut
probleme, în speță proprietarii direcți. În cazurile în care sunt mai mulți proprietari,
moștenitori, trebuie chemați toți la sediul Primăriei.
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tarlale.

Domnul consilier local Macarie Daniel-Ioan întreabă dacă cadastrul s-a făcut pe

Domnul primar răspunde afirmativ. În CF scrie cine este proprietar, dar nu scrie
tarlaua. Ar fi mai simplu de identificat dacă ar scrie acest lucru.
Domnul viceprimar consideră că cele cu probleme trebuie date în comisia de fond
funciar.
Domnul primar spune că s-a dat lege privind notarea posesiei în baza unei
adeverințe eliberată de Primărie, iar după 3 ani devii proprietar. Cadastrul se lucrează în
funcție de finanțări.
Domnul consilier local Muntean Ioan-Lucian întreabă care este stadiul lucrărilor în
comună: asfaltare, rigole etc.
Domnul primar spune că mai sunt multe de făcut. Trebuie să vină constructorul să
facă lucrările.
Domnul consilier local Bogdan Gheorghe-Nelu întreabă dacă se mai asfaltează în
satul Tărtăria. Pe ulița bisericii s-a tot spart.
Domnul primar informează consilierii locali că drumul a fost făcut pe fonduri
europene, iar anul acesta expiră garanția de 10 ani.
Domnul consilier local Cioran Dragomir-Florin spune că în satul Săliștea-Deal s-a tot
lăsat drumul, din deal când cobori la vale.
Domnul primar spune că acolo trebuie fonduri pentru o reparație capitală.
Domnul consilier Bran Petru-Valentin spune că raportul nu se referă strict la anul
2021 și îl consideră unul politicianist.
Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 9 voturi pentru, 2 voturi
împotrivă – Bran Petru-Valentin, Cordelea Claudiu-Ioan.
Se adoptă hotărârea nr. 22.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre nr. 16 din 01.03.2022 privind aprobarea procedurii privind
modalitatea de identificare a beneficiarilor tichetelor sociale pentru grădiniță, precum
și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na inspector Ilie Ancuța-Florina
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 aprobarea procedurii privind
modalitatea de identificare a beneficiarilor tichetelor sociale pentru grădiniță, precum și
modalitatea de soluționare a situațiilor identificate, este prevăzută de actele normative 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. 23.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre nr. 18 din 22.03.2022 privind rectificarea bugetului local al
comunei Săliștea, judeţul Alba
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 (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 depune amendament la acest proiect de hotărâre, prin care propune
majorarea prevederilor la art. 570201 – Ajutoare sociale în numerar, cu suma de 30.000 lei,
în trim. II 2022, pentru plata unui ajutor de urgență, domnului Grozav Emilian, domiciliat în
satul Săliștea-Deal, căruia i-a ars casa, amendament care se aprobă cu 11 voturi pentru.
Domnul primar spune că ar vrea ca ajutorul de urgență să constea în materiale de
construcție, deoarece, dacă primește bani, trebuie să aducă justificări.
Domnul primar spune că a mai propus suma de 20.000 lei pentru plata autorizației la
biserica de lemn și suma de 5.000 lei pentru racord electric la terenul sintetic din satul
Tărtăria.
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. 24.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre nr. 19 din 28.03.2022 privind aprobarea proiectului
„Achiziție microbuz electric pentru transportul public al elevilor” și participarea la
Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul local, I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule
nepoluante)
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 (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 se gândește ce proiecte PNRR se
pliază comunei Săliștea. S-a gândit la achiziția unui microbuz școlar electric, pentru
protecția mediului, dacă tot s-a ivit oportunitatea.
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 6 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Proiect de hotărâre nr. 20 din 28.03.2022 privind modificarea hotărârii
Consiliului Local Săliștea nr. 52 din 24.09.2015 privind reglementarea acordării
ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor de înmormântare
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na inspector Ilie Ancuța-Florina
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 spune că modificarea hotărârii Consiliului Local Săliștea nr. 52 din
24.09.2015 este necesară pentru a putea acorda un ajutor de urgență mai consistent.
Nemaifiind solicitări pentru discuţii, observaţii sau propuneri, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi pentru.
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Se adoptă hotărârea nr. 26.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi suplimentată,
- Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii.
Domnul consilier local Cordelea Claudiu-Ioan întreabă ce se poate face în spațiul
verde din Prund.
Domnul primar informează consilierii locali că vrea să-l închidă și să cumpere
obiecte pentru spațiu de joacă.
Domnul consilier local Cordelea Claudiu-Ioan spune că s-ar putea planta tuia.
Domnul viceprimar spune că a fost tuia, dar s-a distrus.
Domnul consilier local Miclea Viorel-Ovidiu întreabă dacă este vreun proiect privind
prelungire rețea de gaz, la care domnul primar răspunde afirmativ.
Domnul consilier local Muntean Ioan-Lucian spune că trebuie întinsă plasa la terenul
sintetic din satul Tărtăria.
Domnul consilier local Cioran Dragomir-Florin consideră că, dacă i se vor da
materiale de construcție domnului Grozav Emilian, ca ajutor de urgență, deoarece i-a ars
casa, trebuie ținută legătura cu el, ca să nu-și ia aceleași materiale.
Domnul primar și domnul viceprimar spun că țin legătura cu el și că vor cumpăra
materialele de care are nevoie și pe care le dorește.
Nemaifiind întrebări, interpelări, propuneri, petiţii, domnul Muntean Ioan-Lucian,
preşedintele de şedinţă, anunţă că s-au epuizat toate punctele de pe ordinea de zi şi
declară închise lucrările şedinţei ordinare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Muntean Ioan-Lucian

SECRETAR GENERAL,
Ionescu Mihaela-Alina
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