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MUNICIPIUL SALONTA
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI SALONTA

                                    Minuta ședinței 
                                     Consiliului Local Salonta
                                     din data de 07 iulie 2020 

     Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară prin Dispoziţia Primarului nr.271/01.07.2020,
cu respectarea prevederilor legale. 
     Având în vedere situația actuală generată de pandemia COVID-19, pentru a respecta dispozițiile
legale  privind măsurile  de distanțare socială,  locul de desfășurare a  ședinței  – Casa de Cultură
Zilahy Lajos din Salonta.
       La ședință au participat un număr de 16 consilieri locali, cu drept de vot un număr de 16
consilieri locali, din 17 în funcție, lipsând nemotivat dl consilier local Szász Dénes Albert..
         Alături de dl primar a participat dna Secretar general, precum și șefi de birouri și funcționari
din cadrul compartimentelor de specialitate.
         Potrivit art.137 alin.(1) din Codul administrativ, şedinţa este legal constituită. Ședința a fost
condusă de către președintele de ședință Horváth János, conform HCLMS nr.91/30.06.2020.
            În proiectul ordinii de zi al ședinței au  fost înscrise 9 puncte, respectiv:

Punctul  1: Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  Bugetului  general  consolidat  al
Municipiului Salonta - inițiator Primar, Török László. 

Punctul 2:  Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între
Unitatea  Administrativ  Teritorială  Municipiul  Salonta  –  Consiliul  Local  Salonta  și  Agenția  de
Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării în comun a unor acțiuni și obiective de
investiții - inițiator Primar, Török László. 

Punctul 3:  Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preempțiune
pentru terenul proprietatea SC AGRI TERENURI SA în suprafață totală de 2,50 ha, teren agricol
situat în extravilanul Municipiului Salonta  - inițiator Primar, Török László.

Punctul 4:  Proiect de hotărâre  privind  modificarea Statului de funcții  și a Organigramei
Aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Salonta, conform Anexelor 1.1., 1.2 și 1.3. -
inițiator Primar, Török László. 

Punctul  5:  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  și
funcționare și a Regulamentului de Ordine interioară al Complexului Muzeal   - inițiator Primar,
Török László.                                                       

Punctul  6: Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  și
funcționare  și  a  Regulamentului  de  Ordine  interioară  a Bibliotecii  Municipale  ,,Teodor  Neș’’
Salonta - inițiator Primar, Török László. 

Punctul  7:  Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  HCLMS  nr.56/23.04.2020  privind
stabilirea  modalităților  de  acordare  a  unor  ajutoare  de  urgență  în  vederea  sprijinirii  cetățenilor
Municipiului Salonta pentru prevenirea și/sau depășirea situațiilor de necesitate generate de starea
de urgență decretată conform Decret nr.195/2020 - inițiator Primar, Török László. 

Punctul  8: Proiect  de  hotărâre  privind  majorarea  cuantumului  prestațiilor  excepționale
pentru copiii aflați în situație de dificultate din Municipiul Salonta - inițiator Primar, Török László. 

Punctul  9:  Proiect  de  hotărâre  privind  soluționarea  cererilor  nr.  2131/20.03.2020,  nr.
2648/08.04.2020, nr. 3067/30.04.2020 și nr. 3559/22.05.2020 a SC Euro Buffalo SRL,  în contextul
pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19 - inițiator Primar, Török László.
     Față de ordinea de zi prezentată a fost aprobată suplimentarea acesteia cu următorul punct
(proiect de hotărâre):

1. Proiect  de  hotărâre  pentru  participarea  la  Programul  privind  sprijinirea  eficienței
energetice  și  a  gestionării  inteligente  a  energiei  în  infrastructura  de  iluminat  public  - inițiator
Primar, Török László.

În cadrul ședinței s-au adoptat un număr de 14 hotărâri, respectiv următoarele Hotărâri de la
nr. 92-105:

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.92/2020 privind aprobarea proiectului
ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 07.07.2020, votat în
unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.
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• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.93/2020 privind suplimentarea ordinii
de  zi  a  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  Salonta  din  data  de  07.07.2020,  votat  în
unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.94/2020 privind aprobarea procesului
verbal al ședinței Consiliului Local din data de 30.06.2020, votat în unanimitate cu 16 voturi
,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.95/2020 privind rectificarea Bugetului
general consolidat al Municipiului Salonta,  votat în unanimitate cu 16 voturi  ,,pentru'',  cu
modificările aduse proiectului de hotărâre inițial.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.96/2020  privind aprobarea încheierii
acordului  de  parteneriat  între  Unitatea  Administrativ  Teritorială  Municipiul  Salonta  –
Consiliul  Local  Salonta  și  Agenția  de  Dezvoltare  Durabilă  a  Județului  Bihor  în  scopul
realizării în comun a unor acțiuni și obiective de investiții, votat în unanimitate cu 16 voturi
,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.  97/2020 privind  neexercitarea
dreptului de preempțiune pentru terenul proprietatea SC AGRI TERENURI SA în suprafață
totală  de  2,50  ha,  teren  agricol  situat  în  extravilanul  Municipiului  Salonta, votat cu  10
voturi ,,pentru''  exercitarea dreptului de preempțiune, astfel că, proiectul de hotărâre,  în sensul
exercitării dreptului de preempțiune fiind respins din lipsă de cvorum legal.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.98/2020 privind modificarea Statului
de funcții și a Organigramei Aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Salonta,
conform Anexelor 1.1., 1.2 și 1.3., votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.99/2020 privind  aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare și a Regulamentului de Ordine interioară al
Complexului Muzeal , votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.100/2020 privind  aprobarea
Regulamentului  de organizare și  funcționare și  a Regulamentului  de Ordine interioară a
Bibliotecii Municipale ,,Teodor Neș’’ Salonta, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.101/2020 pentru modificarea HCLMS
nr.56/23.04.2020 privind stabilirea modalităților de acordare a unor ajutoare de urgență în
vederea  sprijinirii  cetățenilor  Municipiului  Salonta  pentru  prevenirea  și/sau  depășirea
situațiilor de necesitate generate de starea de urgență decretată conform Decret nr.195/2020,
votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.102/2020  privind  majorarea
cuantumului  prestațiilor  excepționale  pentru  copiii  aflați  în  situație  de  dificultate  din
Municipiul Salonta, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.103/2020  privind  soluționarea
cererilor  nr.  2131/20.03.2020,  nr.  2648/08.04.2020,  nr.  3067/30.04.2020  și  nr.
3559/22.05.2020 a SC Euro Buffalo SRL,  în contextul pandemiei determinate de infecţia cu
coronavirusul  COVID-19,  votat  în  unanimitate  pentru  respingerea  cererilor,  în  sensul
respingerii propunerilor cuprinse în proiectul de hotărâre de scutire de la plata penalităților
și  a  reducerii  redevenței  datorate  de  SC  EuroBuffalo  SRL,  conform  Contractului  de
concesiune nr. 868/10.02.2012,  cu 15 voturi ,,pentru'', 1 abținere: Sala Răzvan Sergiu.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.104/2020  pentru  participarea  la
Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în
infrastructura de iluminat public, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.105/2020  privind alegerea
preşedintelui  de  şedinţă  a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta  şi  a  supleantului
acestuia pentru luna August 2020.

Red./1 ex.

jr. Köteles Claudia
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