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      Minuta ședinței 
    Consiliului Local Salonta

  din data de 14 iulie 2021

Consiliul  Local  a  fost  convocat  în  ședință  ordinară  prin  Dispoziţia  Primarului
nr. 252/08.07.2021, 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 Vigh József, dna consilier Gali
Éva și dl consilier Szász Dénes – Albert.

La ședința publică, alături de dl primar mai participă dna Secretar general și 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  Sala  Răzvan  -  Sergiu conform  HCLMS
nr.105/30.06.2021.

În  cadrul  ședinței  a  fost  prezentată  și  supusă  atenției  aleșilor  locali  informarea
nr.4271/08.07.2021  a  Compartimentului  Protecție  Civilă  referitor  la  Raportul  de  analiză  privind
activitatea  desfăşurată  în  semestrul  I  2021  în  domeniul  situaţiilor  de  urgenţă
(punctul 13 pe ordinea de zi),
respectiv supuse spre dezbatere și votului următoarele puncte:

Punctul 1: Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului
Salonta din data de 30.06.2021. 

Punctul 2:  Proiect de hotărâre nr.92/08.07.2021; Referat de aprobare nr.4278/08.07.2021 și
Raport  de  specialitate  nr.4279/08.087.2021  privind  rectificarea  bugetului  general  consolidat  al
Municipiului Salonta - inițiator Primar, Török László.

Punctul 3:  Proiect de hotărâre nr.82/05.07.2021; Referat de aprobare nr.3937/24.06.2021 și
Raport de specialitate nr.3938/24.06.2021 privind aprobarea PUZ pentru – „ realizare fermă zootehnică
(vaci de carne) pentru  SC Vonasagro Ferma SRL” în Municipiul Salonta, județul Bihor -  inițiator
Primar, Török László.

Punctul 4:  Proiect de hotărâre nr.83/05.07.2021; Referat de aprobare nr.4190/05.07.2021 și
Raport de specialitate nr.4191/05.07.2021 privind  însușirea contractului de Asistență juridică încheiat
între  Cabinet  de Avocat  Cheregi  Atena-Bianca și  Municipiul  Salonta prin Primar Török László în
calitate  de reprezentant  legal,  încheiat  în  vederea reprezentării  Municipiului  Salonta în  instanță  în
Dosar nr.1483/833/2021 și  Dosar  nr.1484/833/2021  aflate  pe rolul  Judecătoriei  Salonta  -  inițiator
Primar, Török László. 

Punctul 5:  Proiect de hotărâre nr.84/05.07.2021; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.3923/05.07.2021  privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitare  a  imobilului  aferent
străzii Ady Endre - inițiator Primar, Török László.

Punctul 6:  Proiect de hotărâre nr.85/05.07.2021; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.3954/24.06.2021  privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitare  a  imobilului  pentru
terenuri aferente străzii Balogh Peter - inițiator Primar, Török László. 

Punctul 7:  Proiect de hotărâre nr.86/08.07.2021; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.4239/07.07.2021 privind actualizarea listei terenurilor din domeniul privat al Municipiului Salonta
disponibile în anul 2017 în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor  pentru  construirea  unei  locuinţe  proprietate  personală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare - inițiator Primar, Török László. 
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Punctul 8: Proiect de hotărâre nr.87/08.07.2021; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.4256/07.07.2021 privind aprobarea planului  de amplasament  și  delimitare  a  imobilului  teren cu
suprafața de 283 mp - inițiator Primar, Török László.

Punctul 9: Proiect de hotărâre nr.88/08.07.2021; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.4255/07.07.2021  privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitare  a  imobilului  pentru
terenuri aferente străzii Pța Madach Imre.

Punctul 10: Proiect de hotărâre nr.89/08.07.2021; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.4245/07.07.2021 privind  soluţionarea cererii nr. 523/02.02.2018 depusă de numita Göndör Iuliánna
de atribuire a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr.
15/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare - inițiator Primar, Török László. 

Punctul 11: Proiect de hotărâre nr.90/08.07.2021; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.4246/07.07.2021 privind  soluţionarea cererii nr. 5675 din 30.12.2020 depusă de numitul  Lukács
Zsolt  Loránt de  atribuire  a  unui  teren  pentru  construirea  unei  locuinţe  proprietate  personală,  în
condiţiile Legii nr. 15/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare - inițiator Primar,
Török László.

Punctul 12: Proiect de hotărâre nr.91/08.07.2021; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.3924/05.07.2021  privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitare  a  imobilului  aferent
străzii Oradiei - inițiator Primar, Török László. 

Față de ordinea de zi prezentată a fost aprobată suplimentarea acesteia cu următoarele puncte:

Punctul 14:  Proiect de hotărâre nr.93/12.07.2021; Referat de aprobare nr.4294/09.07.2021 și
Raport  de specialitate  nr.4295/09.07.2021 privind însușirea de către Consiliul  Local  a stadiului de
completare a Registrului Agricol al Municipiului Salonta și stabilirea de măsuri pentru eficientizarea
activității de înscriere în Registrul Agricol  - inițiator Primar, Török László.

Punctul  15:  Proiect  de  hotărâre  nr.94/13.07.2021;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de
specialitate  nr.4236/06.07.2021  privind  -  aprobarea  realizării  pe  domeniul  public  al  Municipiului
Salonta a zonelor de racord pentru reglementarea și  execuția lucrărilor privind accesele  rutiere și
pietonale  în  raport  cu  proiectul  ”Eliberare  Amplasament  (demolare  magazin  existent),  Construire
supermarket  Lidl  și  amenajare locuri  de parcare,  amplasare stație  de  încarcare vehicule electrice,
amplasare  panouri  publicitare  pe  teren  proprietate  și  fațade,  totem,  amenajare  accese  str  Regele
Ferdinand și împrejmuire, reamplasare PTAB, racorduri rețele edilitare și organizare șantier  - inițiator
Primar, Török László.

În cadrul ședinței, s-au adoptat un număr de 18 hotărâri, respectiv următoarele Hotărâri de la
nr. 106 - 122:

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.106/2021 privind aprobarea ordinii de zi
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 14.07.2021, votat în
unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.107/2021 privind suplimentarea ordinii
de  zi  a  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  Salonta  din  data  de  14  Iulie  2021,  votat  în
unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.108/2021 privind aprobarea procesului-
verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 30.06.2021,
votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.109/2021 privind rectificarea bugetului
general consolidat al Municipiului Salonta, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.110/2021 privind aprobarea PUZ pentru
– „ realizare fermă zootehnică (vaci de carne) pentru SC Vonasagro Ferma SRL” în Municipiul
Salonta, județul Bihor, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.111/2021 privind însușirea contractului
de  Asistență  juridică  încheiat  între  Cabinet  de  Avocat  Cheregi  Atena-Bianca  și  Municipiul
Salonta   prin  Primar Török  László  în  calitate  de  reprezentant  legal,  încheiat  în  vederea
reprezentării  Municipiului  Salonta  în  instanță  în  Dosar  nr.1483/833/2021  și  Dosar
nr.1484/833/2021  aflate  pe  rolul  Judecătoriei  Salonta, votat  în  unanimitate  cu  14  voturi
,,pentru''.
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• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.112/2021 privind aprobarea planului de
amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Ady Endre, votat în unanimitate cu 14
voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.113/2021 privind aprobarea planului de
amplasament și delimitare a imobilului pentru terenuri aferente străzii Balogh Peter, votat în
unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.114/2021  privind actualizarea  listei
terenurilor din domeniul privat al Municipiului Salonta  disponibile în anul 2021 în vederea
aplicării dispoziţiilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinţe proprietate personală,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, votat în
unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.115/2021 privind aprobarea planului de
amplasament și delimitare a imobilului teren cu suprafața de 283 mp, votat în unanimitate cu
14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.116/2021 privind aprobarea planului de
amplasament și delimitare a imobilului pentru terenuri aferente străzii Pța Madach Imre, votat
în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.117/2021 privind soluţionarea cererii nr.
523/02.02.2018 depusă de numita Göndör Iuliánna de atribuire a unui teren pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003, republicată cu modificările
şi completările ulterioare, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.118/2021 privind soluţionarea cererii nr.
5675 din data de 30.11.2020 depusă de numitul Lukács Zsolt Loránt de atribuire a unui teren
pentru  construirea  unei  locuinţe  proprietate  personală,  în  condiţiile  Legii  nr.  15/2003,
republicată  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, votat  în  unanimitate  cu  14  voturi
,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.119/2021 privind aprobarea planului de
amplasament  și  delimitare  a   imobilului  aferent  străzii  Oradiei, votat  în  unanimitate  cu 14
voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta nr.120/2021  privind  însușirea de către
Consiliul  Local  a  stadiului  de  completare  a  Registrului  Agricol  al  Municipiului  Salonta  și
stabilirea de măsuri pentru  eficientizarea activității de înscriere  în Registrul Agricol, votat în
unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.121/2021 privind aprobarea realizării pe
domeniul public al Municipiului Salonta a zonelor de racord pentru reglementarea și execuția
lucrărilor  privind  accesele  rutiere  și  pietonale  în  raport  cu  proiectul  ”Eliberare
Amplasament(demolare magazin existent), Construire supermarket Lidl și amenajare locuri de
parcare, amplasare stație de încarcare vehicule electrice, amplasare panouri publicitare pe teren
proprietate și fațade, totem, amenajare accese str Regele Ferdinand și împrejmuire, reamplasare
PTAB,  racorduri  rețele  edilitare  și  organizare  șantier, votat  în  unanimitate  cu  14  voturi
,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.122/2021 privind alegerea președintelui
de  ședință  a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta  pentru  luna  August  2021, votat  în
unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

Red./1 ex.
jr. Köteles Claudia
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