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                               Minuta ședinței 
                                 Consiliului Local Salonta

                                   din data de 23 aprilie 2020

  Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară prin Dispoziţia Primarului nr.177/16.03.2020,
cu respectarea prevederilor legale.
   Locul de desfășurare a ședinței - Sala mică din sediul Primăriei 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 următorii consilieri locali: dl Szabó Sándor și dl Vesa
Ioan.
   De asemenea, 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  Cseke  Sándor,  conform  HCLMS
nr.52/31.03.2020. 
    Având în vedere situația excepțională generată de pandemia COVID-19,
   Luând în considerare contextul actual care fac imposibilă prezenţa consilierilor locali la locul
desfășurării ședințelor consiliului local, respectiv la sediul Primăriei Salonta,
    În conformitate cu prevederile din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local
al Municipiului Salonta,
    Ședinţa consiliului local din data de 23.04.2020 s-a desfăşurat în sistem de audioconferință.   
    Pe ordinea de zi a ședinței  fost înscrise de 3 puncte, respectiv:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităților de acordare a unor ajutoare de urgență în
vederea  sprijinirii  cetățenilor  Municipiului  Salonta  pentru  prevenirea  și/sau  depășirea
situațiilor de necesitate generate de starea de urgență decretată conform Decret nr.195/2020 -
inițiator Primar, Török László. 

2. Proiect  de hotărâre privind majorarea cuantumului  prestațiilor  excepționale  pentru copiii
aflați  în situație de dificultate din Municipiului Salonta pentru prevenirea și/sau depășirea
situațiilor de necesitate generate de starea de urgență decretată conform Decret nr.195/2020 -
inițiator Primar, Török László. 

3. Proiect de hotărâre privind propunerea de majorare a capitalului social al SC Salgaz SA -
inițiator Primar, Török László.

     Față de ordinea de zi prezentată a fost aprobată suplimentarea acesteia cu urmăoarele proiecte de
hotărâre:

    1. Proiect de hotărâre privind repoziționarea numărului cadastral 112235 înscris în CF 112235
reprezentând strada Szel Kalman - inițiator Primar, Török László. 
     2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta -
inițiator Primar, Török László. 

  S-au adoptat 9 hotărâri,  respectiv  Hotărâri  de la nr.  53-61, votate  cu unanimitate  de voturi  a
consilierilor prezenți la dezbaterea proiectului de hotărâre respectiv. La proiectul de hotărâre privind
stabilirea  modalităților  de  acordare  a  unor  ajutoare  de  urgență  în  vederea  sprijinirii  cetățenilor
Municipiului Salonta pentru prevenirea și/sau depășirea situațiilor de necesitate generate de starea
de urgență decretată conform Decret nr.195/2020, s-au adus mențiuni de dl consilier local Nagy
Árpád Ferencz,  proiectul de hotărâre fiind supus la vot  cu mențiunile respective, hotărârea fiind
votată cu unanimitate de voturi ,,pentru''.
Fiecare consilier local votant prezent și-a exprimat direct votul prin afirmare verbală.Votul astfel
exprimat s-a consemnat atât audio cât și în scris.
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