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    Consiliul Local a fost convocat de îndată în ședință extraordinară prin Dispoziţia Primarului
nr.1/22.10.2020 cu respectarea prevederilor legale. 
       Având în vedere situația actuală generată de pandemia COVID-19, pentru a respecta dispozițiile
legale privind măsurile de distanțare fizică, locul de desfășurare a ședinței – Sala mare ( festivă) la
sediul Primăriei Municipiului Salonta. 

La ședință sunt prezenți un număr de 16 consilieri locali, cu drept de vot un număr de 16
consilieri locali, din 17 aleși, 16 consilieri în funcție - mandatul consilierului supleant Szász Dénes
Albert – nefiind validat până la data prezentei. De asemenea, alături de dl primar participă dna
Secretar  general,  precum  și  șefi  de  birouri  și  funcționari  din  cadrul  compartimentelor  de
specialitate 

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al Municipiului
Salonta, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 46/31.03.2020, Republicat conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 69/29.05.2020, dl consilier Boiț Nicolae Ioan este ales președinte de ședință pe
luna octombrie prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință. 

În proiectul ordinii de zi al ședinței au  fost înscrise 2 puncte, respectiv:
Punctul 1: Constituirea și organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

al  Municipiului  Salonta,  pe  principalele  domenii  de  activitate  -  conform  Regulamentului  de
organizare şi funcţionare a Consiliului local al Municipiului Salonta.

Punctul  2:  Alegerea  viceprimarului  Municipiului  Salonta,  prin  vot  secret,  cu majoritate
absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
( art.152 alin.(2) din OUG nr.57/2019). 

În cadrul ședinței, s-au adoptat un număr de 5 hotărâri, respectiv  Hotărârile de la nr. 1-5:

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.1/2020 privind alegerea președintelui
de ședință pe luna octombrie 2020, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.2/2020 privind aprobarea proiectului
ordinii de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Salonta din data de 23.10.2020,
votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.3/2020 privind aprobarea procesului
verbal privind lucrările şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Salonta
din data de 20 octombrie 2020, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.  4/2020 Privind  Constituirea  și
componența  nominală  a  comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Local  al
Municipiului Salonta, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.5/2020 privind  alegerea
viceprimarului Municipiului Salonta, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.
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