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      Minuta ședinței 
    Consiliului Local Salonta
   din data de 22 iunie 2021

Consiliul Local a fost convocat de îndată în ședință extraordinară prin Dispoziţia Primarului
nr. 231/18.06.2021 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 15 consilieri locali, cu drept de vot un număr de
15 consilieri locali, din 17 consilieri în funcție, lipsind următorii consilieri locali: dl Szabó Sándor și
dl Sala Răzvan – Sergiu.

La  ședința  publică,  alături  de  dl  primar  participă  pentru  Secretar  general  -  Șef  Serviciu
Administrație  Publică  Locală,  dna  Caba  Maria,  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.66/18.06.2021; Referat de aprobare nr.3850/17.06.2021 și

Raport  de  specialitate  nr.3850/17.06.2021  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  ai
obiectivului  de investiție „Reabilitarea și modernizarea zonei centrale Piața Libertății din Municipiul
Salonta, ca urmare a predării executarii investiției către Compania Națională de Investiții ,,C.N.I,, SA
cu finanțare din bugetul  Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației , prin Compania
Națională de Investiții ,,C.N.I,, SA - inițiator Primar, Török László. 

Punctul 2:  Proiect de hotărâre nr.68/18.06.2021; Referat de aprobare nr.3857/18.06.2021 și
Raport  de  specialitate  nr.3856/18.06.2021 privind  rectificarea  bugetului  general  consolidat  al
Municipiului Salonta - inițiator Primar, Török László.

Punctul 3:   Proiect de hotărâre nr.67/18.06.2021; Referat de aprobare nr.3854/18.06.2021 și
Raport de specialitate nr.3854/18.06.2021 privind modificarea HCL.nr.62 din 27 mai 2021 în sensul
lansării  către  Adunarea  Generală  a  Acționarilor  a  SC.  SALGAZ SA  propunerea  de   majorare  a
capitalului social - inițiator Primar, Török László

În cadrul ședinței, s-au adoptat un număr de 4 hotărâri, respectiv următoarele Hotărâri de la nr.
81-84:

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.81/2021 privind aprobarea ordinii de zi a
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 22.06.2021, votat
în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.82/2021 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului  de investiție  „Reabilitarea și modernizarea zonei centrale
Piața  Libertății  din  Municipiul  Salonta,  ca  urmare  a  predării  executării  investiției  către
Compania Națională de Investiții  ,,C.N.I,, SA cu finanțare din bugetul Ministerul Dezvoltării
Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I,, SA, votat
în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.83/2021 privind  rectificarea bugetului
general consolidat al Municipiului Salonta, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.84/2021 privind modificarea HCL.nr.62
din 27 mai 2021 în sensul lansării către Adunarea Generală a Acționarilor  a SC. Salgaz SA
propunerea de  majorare a capitalului social, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

Red./1 ex.
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