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     Minuta ședinței 

    Consiliului Local Salonta
    din data de 10 iunie 2021

Consiliul Local a fost convocat de îndată în ședință extraordinară prin Dispoziţia Primarului
nr. 214/09.06.2021 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 următorii consilieri locali: dl Cseke Sándor,
dl Szabó Sándor și dl Sala Răzvan – Sergiu.

La ședința publică, alături de dl primar mai participă dna Secretar general, șefi de birouri și
funcționari din cadrul compartimentelor de specialitate.
          Potrivit art.137 alin.(1) din Codul administrativ, şedinţa este legal constituită.  Ședința este
condusă  de  către  președintele  de  ședință  dl  consilier  Pirtea  Mihai  –  George, conform  HCLMS
nr.76/27.05.2021.

În cadrul ședinței au fost supuse spre dezbatere și votului următoarele puncte:
Punctul 1: Proiect de hotărâre nr.59/09.06.2021; Referat de aprobare și Raport de specialitate

nr.3601/08.06.201 privind desemnarea persoanei împuternicite cu realizarea demersurilor în vederea
obținerii  licenței,  negocierii,  semnării  și  ridicării  actului  de  dare  în  administrare  de  la  Agenția
Națională  pentru  Resurse  Minerale  (ANRM)  pentru  explorarea  apei  geotermale  din  perimetrul
Geotermal Municipiul Salonta- inițiator Primar, Török László.

Punctul 2: Proiect de hotărâre nr.60/09.06.2021; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.3604/08.06.2021 privind  corectarea  erorii  materiale  privind  valoarea  C+M  din  devizul  general
actualizat survenite în HCLMS nr.49 din 31.03.2020 privind aprobarea indicatori tehnico economici
actualizați ai Proiectului Tehnic nr.10/2019 „Dezvoltarea pistei de biciclete din zona transfrontalieră
Salonta – Békéscsaba (WeBike) în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria – Axa Prioritară
2:  Îmbunătățirea mobilității  transfrontaliere  durabile  și  eliminarea blocajelor  –  O.S.  2.2:  Creșterea
procentului de pasageri care folosesc forme de transport durabile – cu emisii reduse de carbon și nivel
redus de zgomot – pentru deplasarea transfrontalieră - Prioritatea de investiţii 7/c”, în parteneriat cu
Orașul Sarkad din Republica Ungară și Comuna Mădăras din județul Bihor-  inițiator Primar, Török
László

Punctul 3:  Proiect de hotărâre nr.61/09.06.2021; Referat de aprobare nr.3645/09.06.2021 și
Raport  de  specialitate  nr.3646/09.06.201  privind  rectificarea  bugetului  general  consolidat  al
Municipiului Salonta - inițiator Primar, Török László.

În cadrul ședinței, s-au adoptat un număr de 4 hotărâri, respectiv următoarele Hotărâri de la nr.
77-80:

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.77/2021 privind aprobarea  proiectului
ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de
10.06.2021, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.78/2021 privind  desemnarea persoanei
împuternicite  cu realizarea demersurilor  în vederea obţinerii  licenţei,  negocierii,  semnării  şi
ridicării  actului  de dare  în  administrare   de  la  Agenția  Națională  pentru  Resurse Minerale
(ANRM)  pentru  explorarea  apei  geotermale  din perimetrul  Geotermal  Municipiul  Salonta,
votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''. 
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• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.79/2021 privind  corectarea  erorii
materiale privind valoarea C+M din devizul general actualizat survenite în HCLMS nr.49 din
31.03.2020 privind  aprobarea  indicatori  tehnico  economici  actualizați  ai Proiectului  Tehnic
nr.10/2019 „Dezvoltarea  pistei  de  biciclete  din  zona  transfrontalieră  Salonta  –  Békéscsaba
(WeBike)  în  cadrul  Programului  Interreg  V-A  România-Ungaria  –  Axa  Prioritară  2:
Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor – O.S. 2.2: Creșterea
procentului de pasageri care folosesc forme de transport durabile – cu emisii reduse de carbon
și nivel redus de zgomot – pentru deplasarea transfrontalieră - Prioritatea de investiţii 7/c”, în
parteneriat cu Orașul Sarkad din Republica Ungară și Comuna Mădăras din județul Bihor, votat
în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.80/2021  privind rectificarea bugetului
general consolidat al Municipiului Salonta, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

Red./1 ex.
jr. Köteles Claudia
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