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CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI SALONTA

                                    Minuta ședinței extraordinare 
                                    a Consiliului Local Salonta
                                     din data de 12 August  2020

  Consiliul  Local a  fost  convocat,  de îndată în  ședință extraordinară prin Dispoziţia  Primarului
nr.305/10.08.2020 cu respectarea prevederilor legale. 
   Având în vedere contextul actual generat de pandemia COVID-19, pentru a respecta dispozițiile
legale privind măsurile de distanțare fizică, locul de desfășurare a ședinței – Casa de Cultură Zilahy
Lajos din Salonta.
   La ședință au participat un număr de 13 consilieri locali, cu drept de vot un număr de 13 consilieri
locali, din 17 în funcție, lipsând lipsând următorii consilieri locali: dl Balogh Péter, dl Szász Dénes
Albert, dl Sala Răzvan Sergiu și dl Szabó Sándor.
   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  Illyés  Lajos conform  HCLMS
nr.105/07.07.2020.
    Pe ordinea de zi a ședinței au  fost înscrise  5 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 acordarea  unor  facilități  în  anul  2020  pentru
activitățile întrerupte pe perioada stării de urgență - inițiator Primar, Török László.

Punctul  3:  Proiect  de  hotărâre  privind  înființarea  unui  centru  economic  de  educație  și
afaceri - CEEA- inițiator Primar, Török László. 

Punctul 4:  Proiect de hotărâre privind  valorificarea masei lemnoase din partizile 40044 și
40045 să se realizeze ca masă lemnoasă fasonată la cioată - inițiator Primar, Török László. 

Punctul  5: Proiect de hotărâre privind aprobarea Fișei de proiect de investiție împreună cu
anexele sale pentru domeniul de investiție:  Mobilitate Urbană a Municipiului Salonta - inițiator
Primar, Török László.
      În cadrul ședinței s-au adoptat un număr de 6 hotărâri, respectiv următoarele Hotărâri de la nr.
113-118:

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.113/2020  privind  aprobarea
proiectului ordinii de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Salonta din data de
12.08.2020 -  votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.114/2020  privind rectificarea
Bugetului general consolidat al  Municipiului Salonta -  votat  în unanimitate cu 13 voturi
,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.115/2020  privind  acordarea  unor
facilități în anul 2020 pentru activitățile întrerupte pe perioada stării de urgență  -  votat în
unanimitate cu 13 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.116/2020  privind înființarea  unui
centru economic de educație și afaceri - CEEA- votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.117/2020 privind valorificarea masei
lemnoase din partizile 40044 și 40045 să se realizeze ca masă lemnoasă fasonată la cioată  -
votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.118/2020 privind aprobarea Fișei de
proiect  de  investiție  împreună cu anexele  sale  pentru  domeniul  de investiție:  Mobilitate
Urbană a Municipiului Salonta-  votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru''.
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