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                                   Minuta ședinței 

                                     Consiliului Local Salonta
                                     din data de 20 aprilie 2021

      Consiliul  Local  a  fost  convocat  în  ședință  ordinară  prin  Dispoziţia  Primarului
nr.155/14.04.2021 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 15 consilieri locali, cu drept de vot un
număr de 15 consilieri locali, din 17 consilieri în funcție, lipsind următorii consilieri locali: dl Boiț
Nicolae-Ioan și dna Buz Ramona-Angela.

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 Kiss Ernő,conform HCLMS nr.43/31.03.2021.

În  cadrul  ședinței  a  fost  prezentată  și  supusă  atenției  aleșilor  locali  adresa
nr.2378/14.04.2021 a Secretarului general al Municipiului Salonta privind depunerea de către aleșii
locali a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese pentru anul fiscal anterior, conform Legii
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea
şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu modificările şi
completările ulterioare (punctul 7 pe ordinea de zi).
respectiv, supuse spre dezbatere și votului: 

Punctul 1: Procesul-verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta
din data de 31.03.2021.

Punctul 2:  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Bugetului inițial  general consolidat al
Municipiului Salonta pe anul 2021 - inițiator Primar, Török László. 

Punctul 3:  Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a
imobilului pentru dezmembrarea terenurilor cu nr. cad 113062 cu suprafața de 5858 mp în trei loturi
și cu nr. cad 112278 cu suprafața de 1418 mp în două loturi  - inițiator Primar, Török László.

Punctul  4:  Referat  de  aprobare  nr.  1858/12.04.2021  și  Raport  de  specialitate  nr.
1858/12.04.2021  privind  acordarea  unui  Aviz  de  principiu în  soluționarea  cererilor
nr.1434/19.03.2021 și nr.1503/23.03.2021 a SC Mirus ABC SRL - inițiator Primar, Török László

Punctul  5:  Referat  de  aprobare  nr.  1863/13.04.2021  și  Raport  de  specialitate  nr.
1863/13.04.2021  privind  acordarea  unui  Aviz  de  principiu  în  soluționarea  cererii
nr.1863/24.03.2021 a SC Proderamid SRL - inițiator Primar, Török László.

Punctul  6:  Referat  de  aprobare  nr.  2320/13.04.2021  și  Raport  de  specialitate  nr.
2320/13.04.2021 privind  acordarea/neacordare unui  Aviz de principiu  în  soluționarea cererii  nr.
7962/02.12.2020 a SC Elesal SRL  - inițiator Primar, Török László.

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

Punctul  8: Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate  nr.2137/08.04.2021  privind
acordarea unui Aviz de principiu în soluționarea cererii nr.2137/07.04.2021 a SC Biosun Solar SRL
- inițiator Primar, Török László. 

Punctul 9 :  Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării,  Lucrărilor
Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și
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asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitarea si Modernizarea
zonei centrale P-ța.Libertății din Municipiul Salonta” - inițiator Primar, Török László. 

Punctul 10:  Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul  local al  Municipiului
Salonta  a  achiziționării  serviciului  juridic  de  consultanță,  de  asistență  și  de/sau  reprezentare
specializată  în Dosarul cu nr. 1740/111/2018*, având ca obiect litigiu privind funcționarii publici
(Legea nr.188/1999)  - inițiator Primar, Török László. 

Punctul  11:  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate  nr.2346/14.04.2021  privind
acordarea/neacordare  unui  Aviz  de  principiu  în  soluționarea  cererilor  nr.957/11.02.2021  și
2346/13.04.2021 a SC Teo&Vancos SRL.

În cadrul ședinței, s-au adoptat un număr de 8 hotărâri, respectiv următoarele Hotărâri de la
nr. 44-51:

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.44/2021 privind aprobarea proiectului
ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de
20.04.2021, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.  45/2021 privind  suplimentarea
proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 20 aprilie
2021, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr. 46/2021 privind aprobarea procesului
verbal al ședinței Consiliului Local din data de 31.03.2021, votat în unanimitate cu 15 voturi
,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.47/2021 privind aprobarea Bugetului
inițial general consolidat al Municipiului Salonta pe anul 2021, votat în unanimitate cu 15
voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.48/2021 privind aprobarea planului de
amplasament și delimitare a imobilului pentru dezmembrarea terenurilor cu nr. cad 113062
cu suprafața de 5858 mp în trei loturi și cu nr. cad 112278 cu suprafața de 1418 mp în două
loturi, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.49/2021  privind predarea  către
Ministerul  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  și  Administrației  prin  Compania  Națională  de
Investiții  “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării
obiectivului  de  investiții  „Reabilitarea  și  Modernizarea  zonei  centrale  P-ța  Libertății  din
Municipiul Salonta”, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.50/2021  privind  aprobarea
achiziționării  serviciului  juridic  de  consultanță,  de  asistență  și  de/sau  reprezentare
specializată  în Dosarul cu nr. 1740/111/2018*,  având ca obiect litigiu privind funcționarii
publici (Legea nr.188/1999), votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.51/2021 privind  alegerea
președintelui de ședință, domnul  Nagy Árpád – Ferencz și a supleantului acestuia pe luna
Mai 2021, domnul Pirtea Mihai - George, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''. 

 și Avize de Principiu de la nr.3-6:
• Avizul  de  Principiu  nr.3/2021  în  soluționarea  cererilor  nr.  1434/19.03.2021  și  nr.

1503/23.03.2021 ale SC Mirus ABC SRL, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.
• Avizul de Principiu nr.4/2021 în soluționarea cererii nr. 1863/24.03.2021 a SC Proderamid

SRL,  votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.
• Avizul de Principiu nr.5/2021 în soluționarea cererii nr. 7962/02.12.2020 a SC Elesal SRL,

votat cu 14 voturi ,,pentru'' și 1 abținere.
• Avizul  de  Principiu  nr.6/2021  în  soluționarea  cererilor  nr.  957/11.02.2021  și  nr.

2346/13.04.2021 a SC Teo&Vancos SRL, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

Red./1 ex.
jr. Köteles Claudia
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