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     Minuta ședinței 
    Consiliului Local Salonta
  din data de 03 august 2021

Consiliul Local a fost convocat de îndată în ședință extraoordinară prin Dispoziţia Primarului
nr. 274/02.07.2021, cu respectarea prevederilor legale. 

Ședința  s-a desfășurat în Sala mică de ședințe  la  sediul  Primăriei  Municipiului Salonta,  cu
participare  fizică,  în  condițiile  prevederilor  legale  privind  cerințele  de  respectare  a  măsurilor  de
sănătate publică. La ședință au fost prezenți un număr de 14 consilieri locali, cu drept de vot un număr
de  14  consilieri  locali,  din  17  consilieri  în  funcție,  lipsind  dl  consilier  Szász  Dénes  –  Albert, dl
consilier Boiț Nicolae - Ioan și dl consilier Nagy Árpád – Ferencz.

La  ședința  publică,  alături  de  dl  primar  participă  dna  Secretar  general,  șefi  de  birouri  și
funcționari din cadrul compartimentelor de specialitate.
         Potrivit art.137 alin.(1) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
şedinţa  este  legal  constituită.  Ședința  este  condusă  de  către  președintele  de  ședință  dl  consilier
Szabó Sándor, conform HCLMS nr.122/14.07.2021.

La începutul ședinței se intonează Imnul Național al României.
În cadrul ședinței extraordinare au fost supuse spre dezbatere și votului următoarele puncte:
Punctul 1: Proiect de hotărâre nr.95/02.08.2021; Referat de aprobare și Raport de specialitate

nr.4802/02.08.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investitia: "Construire
centru sportiv și  de recreere,  Str.  Sportului,  nr.  2,  municipiului  Salonta,   județul  Bihor"  -  inițiator
Primar, Török László.

Punctul 2: Proiect de hotărâre nr.96/02.08.2021; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.4803/02.08.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” -  S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în
vederea executării obiectivului de investiţii "Construire centru sportiv și de recreere, Str. Sportului, nr.
2, municipiului Salonta, județul Bihor"- inițiator Primar, Török László.

Punctul 3:  Proiect de hotărâre nr.97/02.08.2021; Referat de aprobare nr.4813/02.08.2021 și
Raport  de  specialitate  nr.4814/02.08.2021  privind  rectificarea  bugetului  general  consolidat  al
Municipiului Salonta - inițiator Primar, Török László.

În cadrul  ședinței  s-a  adoptat  un număr de 4 hotărâri,  respectiv  următoarele  Hotărâri  de la
nr. 123-126:

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.123/2021 privind aprobarea ordinii de zi
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 03.08.2021,
votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.124/2021  privind  aprobarea
documentației tehnico-economice pentru investitia:  "Construire centru sportiv și de recreere,
Str. Sportului, nr. 2, municipiului Salonta,   județul Bihor", votat în unanimitate cu 14 voturi
,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.125/2021  privind  predarea  către
Ministerul  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  și  Administrației  prin  Compania  Naţională  de
Investiţii “C.N.I.” -  S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării
obiectivului  de  investiţii  "Construire  centru  sportiv  și  de  recreere,  Str.  Sportului,  nr.  2,
municipiului Salonta, județul Bihor", votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.126/2021 privind rectificarea bugetului
general consolidat al Municipiului Salonta, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.
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