
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL  SALONTA

PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea  Consiliului Local al Municipiului Salonta în şedinţa ordinară din data de 

30 Ianuarie 2020
Primarul Municipiului Salonta
Având în vedere:

 Propunerea d-lui Primar cu privire la convocarea în şedinţă ordinară a CLMS în data de 30
Ianuarie 2020, ora 13.00;

 În conformitate cu prevederile art. 133 alin.(1), art.134 alin.(3) lit.a) și ale art.196 alin.(1)
lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E :

   Art. 1:  Convocarea CLMS în şedinţă ordinară în Sala Mică de şedinţe a Primăriei  Municipiului
Salonta în data de 30 Ianuarie 2020, ora 13:00 cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE  ZI :
1. Raport de activitate pe anul 2019 nr.1/21.01.2020 – Biblioteca Municipală ,,Teodor Neș''

Salonta.
2. Raport de activitate pe anul 2019  - Muzeul Memorial ,,Arany János'' Salonta.
3. Raport de activitate pe anul 2019 nr.3/21.01.2020 – Casa de Cultură ,, Zilahy Lajos'' Salonta.
4. Proiect  de  hotărâre  nr.2/17.01.2020; Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate

nr.184/10.01.2020  privind  aprobarea  încetării  începând  cu  01.02.2020  a  Contractele  de
concesiune  nr:  8400/30.12.1994,  8301/19.12.1994,  5376/01.08.1994,  5457/04.08.1994,
6715/04.10.1994,  4816/04.10.1994,  4815/04.07.1994,  4606/16.06.1994,  4604/16.06.1994,
8401/30.12.1994,  3458/09.06.1994,  4605/16.06.1994,  4777/29.06.1994,  401/20.01.1995 -
inițiator  Primar,  Török  László.  Proiect  de hotărâre supus spre avizare  Comisiei  juridice.
Termen de depunere aviz: 29.01.2020.

5. Proiect  de  hotărâre  nr.3/20.01.2020;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.217/13.01.2020 privind însușirea contractului de Asistență juridică încheiat între Cabinet
de Avocat COCAINĂ MIRELA ȘI MUNICIPIUL SALONTA  prin Primar Török László în
calitate de reprezentant legal, încheiate în vederea Reprezentării Mun.Salonta în instanță  în
Dosar Nr. 508/35/2019 aflat pe rolul Curții de Apel Oradea având ca obiect: Contestație în
anulare - inițiator Primar, Török  László. Proiect de hotărâre supus spre avizare Comisiei
juridice. Termen de depunere aviz: 29.01.2020.

6. Proiect  de  hotărâre  nr.4/20.01.2020;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.6618/15.01.2020 privind  soluționarea cererii  nr. 6618/2019 SC Lidl România SCS, prin
care  solicită  concesionarea  terenului  în  suprafață  de  1055 mp înscris  în  CF nr.  111905
Salonta cu nr. cad. 111905, situat în str. Regele Ferdinand, în vederea extinderii magazinului
Lidl și a spațiului de parcare aferent magazinului - inițiator Primar, Török László. Proiect de
hotărâre supus spre avizare Comisiei juridice și Comisiei economice. Termen de depunere
aviz: 29.01.2020.

7. Proiect de hotărâre nr.5/20.01.2020; Referat de aprobare nr. 534/17.01.2020 și Raport de
specialitate  nr.532/17.01.2020  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  si
functionare al Centrului de zi Bunicii Comunitatii, conform Anexei. - inițiator Primar, Török
László. Proiect de hotărâre supus spre avizare Comisiei Cultură. Termen de depunere aviz:
29.01.2020. 

8. Proiect  de  hotărâre  nr.  6/21.01.2020;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr..554/20.01.2020  privind  transmiterea  în  folosinţă  gratuită  către  Inspectoratul   pentru
Situaţii de Urgenţă  Bihor  - Detaşamentul de Pompieri Salonta a unei tărgi de salvare UT
2000 cu accesorii  şi a unei tărgi rigide tip placă spinală cu acesorii  - inițiator Primar, Török
László. Proiect de hotărâre supus spre avizare Comisiei Cultură. Termen de depunere aviz:
29.01.2020.  
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9. Proiect  de  hotărâre  nr.  7/21.01.2020;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr..300/21.01.2020 privind ieșirea din indiviziune pentru terenul cu nr. top 3335 înscris în
CF nr.112050, CF vechi nr.2523 - inițiator Primar, Török László. Proiect de hotărâre supus
spre avizare Comisiei Urbanism. Termen de depunere aviz: 29.01.2020.

10. Proiect  de  hotărâre  nr.9/22.01.2020;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.8360/16.01.2020 privind aprobarea încheierii  unei Convenții  de colaborare cu Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor - inițiator Primar, Török László.
Proiect  de  hotărâre  supus  spre  avizare  Comisiei  Cultură.  Termen  de  depunere  aviz:
29.01.2020. 

11. Proiect de hotărâre nr.10/23.01.2020; Referat de aprobare nr.663/22.01.2020 și Raport de
specialitate  nr.627/22.01.2020  privind aprobarea  Statului  de  functii,  Organigramei,
Regulamentul  de  Ordine  interioara  si  a  Regulamentului  de  organizare  si  functionare  a
Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Salonta.  - inițiator Primar, Török  László. Proiect de
hotărâre supus spre avizare Comisiei Cultură.Termen de depunere aviz: 29.01.2020.  

12. Proiect de hotărâre nr.11/23.01.2020; Referat de aprobare nr.620/22.01.2020 și Raport de
specialitate  nr.621/22.01.2020  privind  aprobarea  Statului  de  functii,  Organigramei,
Regulamentul de Ordine interioara si a Regulamentului de organizare si functionare al Casei
de Cultură Zilahy Lajos Salonta - inițiator Primar, Török László. Proiect de hotărâre supus
spre avizare Comisiei Cultură.Termen de depunere aviz: 29.01.2020. 

13. Proiect de hotărâre nr.12/23.01.2020; Referat de aprobare nr.623/22.01.2020 și Raport de
specialitate  nr.624/22.01.2020  privind  aprobarea  Statului  de  functii,  Organigramei,
Regulamentul  de  Ordine  interioara  si  a  Regulamentului  de  organizare  si  functionare  al
Cantinei sociale din  Salonta - inițiator Primar, Török László. Proiect de hotărâre supus spre
avizare Comisiei Cultură. Termen de depunere aviz: 29.01.2020. 

14. Proiect  de  hotărâre  nr.14/23.01.2020;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.647/22.01.2020 privind  însușirea contractului de Asistență juridică încheiat între Cabinet
de Avocat Olah Lăcrimioara în vederea reprezentării Primarului Municipiului Salonta  în
Dosarul  cu  nr.  2089/111/2019  aflat  pe  rolul  Tribunalului  Bihor  având  ca  obiect  Litigiu
privind funcționarii publici( Legea nr. 188/1999) - inițiator Primar, Török László. Proiect de
hotărâre supus spre avizare Comisiei Juridice.Termen de depunere aviz: 29.01.2020.

15. Proiect  de  hotărâre  nr.15/23.01.2020;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.630/22.01.2020  privind  realizarea  unui  ,,Inel  verde''  cu  insule  verzi  interioare  în
Municipiul Salonta -  - inițiator Primar, Török László. Proiect de hotărâre supus spre avizare
Comisiei Urbanism.Termen de depunere aviz: 29.01.2020.

16. Raport nr.586/21.01.2020 privind modul de realizare a protecției persoanelor cu handicap
grav – semestrul II anul 2019.

17. Adresa nr.576 /21.01.2020 solicitare raport de activitate pe anul 2019.
    Art. 2.  Materialele înscrise în Proiectul ordinii de zi a ședinței au fost transmise prin mijloc
electronic, pe adresa de email a consilierilor locali ai Consiliului Local al Municipiului Salonta.
    Art. 3.  Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de
lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Salonta.
     Art. 4.  Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente
în condiţiile art. 138 alin. (12) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
     Art. 5. Ordinea de zi a şedinţei va fi adusă la cunoştinţa publică  prin publicarea pe site-ul oficial
al instituţiei  www.salonta.net și prin afișare la panoul informativ la sediul Primăriei Municipiului
Salonta.
   Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții  se încredințează  Secretarul general al
Municipiului Salonta.

                                                                                                                                         
   PRIMAR                     Contrasemnează

            Török László                                                    SECRETAR GENERAL
                    Patricia Edith Ivanciuc

SALONTA, 23 IANUARIE 2020
Nr. 66                                                                                                                                                    2


