
 JUDEȚUL BIHOR 
MUNICIPIUL SALONTA
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI SALONTA

                                    Minuta ședinței 
                                     Consiliului Local Salonta
                                     din data de 11 Iunie 2020

  Consiliul  Local  a  fost  convocat,  de  îndată  în  ședință  extraordinară  prin  Dispoziţia  Primarului
nr.236/10.06.2020 cu respectarea prevederilor legale. 
   Având în vedere contextul actual generat 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 15 consilieri locali, cu drept de vot un număr de 15 consilieri locali,
din 17 în funcție, lipsând nemotivat dl consilier local Balogh Péter și Sala Răzvan Sergiu. 
Dl consilier local Szász Dénes Albert sosind la ședință la începutul dezbaterii ordinii de zi.
   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 președinte de ședință dl consilier local Gyulai Sándor Attila, conform HCLMS nr.78/29.05.2020.
    Pe ordinea de zi a ședinței au  fost înscrise  4 puncte, respectiv:

Punctul 1: Proiect de hotărâre privind soluționarea cererii nr. 3624/26.05.2020 a Colegiului Național
“Teodor Neș” Salonta referitoare la aprobarea intervențiilor la construcții aparținând domeniului public  -
inițiator Primar, Török László.

Punctul 2:  Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii  imobilului  –  teren identificat cu număr
cadastral 112817 înscris în CF nr. 112817, situat pe str. Iosif Vulcan în suprafață de 1250 mp din domeniul
public al Municipiului Salonta în domeniul privat al Municipiului Salonta pe durata realizării obiectivului de
investiții „ Stație de autobuze ” și constituirea unui drept de superficie în favoarea  Agenției de Dezvoltare
Durabilă a Județului Bihor - inițiator Primar, Török László. 

Punctul 3:  Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de cooperare cu Societatea Culturală
„Arany János” Salonta în vederea realizării  în comun a unor lucrări de interes public local,  în condiţiile
art.129 alin.(9) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ - inițiator Primar, Török László.

Punctul 4:  Informarea nr.  3922/09.06.2020 întocmită de Serviciul  de Dezvoltare Urbană privind
expirarea  Contractului  nr.3130/31.05.2007  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  public  de  salubrizare  a
Municipiului Salonta încheiat cu SC AVE Sălaj Ecoserv SRL și SC AVE Bihor SRL.

Nu sunt discuții. Informarea s-a luat la cunoștință.

      În cadrul ședinței s-au adoptat un număr de 4 hotărâri, respectiv următoarele Hotărâri de la nr. 79-82:
• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.79/2020 privind aprobarea proiectului ordinii

de  zi  al  şedinţei  extraordinare  a  Consiliului  Local  Salonta  din  data  de  11.06.2020  -   votat  în
unanimitate cu 14 voturi ,,pentru'', lipsește de la vot dl consilier local Szász Dénes Albert.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.80/2020  privind soluționarea  cererii  nr.
3624/26.05.2020 a Colegiului Național “Teodor Neș” Salonta referitoare la aprobarea intervențiilor
la construcții aparținând domeniului public - votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.81/2020 privind aprobarea trecerii imobilului
– teren identificat cu număr cadastral 112817 înscris în CF nr. 112817, situat pe str. Iosif Vulcan în
suprafață  de  1250  mp  din  domeniul  public  al  Municipiului  Salonta  în  domeniul  privat  al
Municipiului  Salonta  pe  durata  realizării  obiectivului  de  investiții  „  Stație  de  autobuze  ”  și
constituirea unui drept de superficie în favoarea  Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor
-  votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.82/2020 privind aprobarea  Convenţiei  de
cooperare  cu  Societatea  Culturală  „Arany János” Salonta  în  vederea realizării  în  comun a  unor
lucrări de interes public local, în condiţiile art.129 alin.(9) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ - votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.
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