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CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI SALONTA

                                    Minuta ședinței 
                                     Consiliului Local Salonta

                                     din data de 23 decembrie 2020 

      Consiliul  Local a fost în ședință ordinară prin Dispoziţia Primarului nr.108/17.12.2020 cu
respectarea prevederilor legale. 
        Ședința s-a desfășurat în condițiile prevederilor legale privind măsurile de distanțare fizică în
Sala mică de ședință la sediul Primăriei Municipiului Salonta, pentru cei prezenți în Sala de ședințe,
respectiv participarea și prin sistem de videoconferință, printr-o plaformă on-line de videoconferinţă
(Zoom) cu sprijinul Compartimentului Programare și Dezvoltare Informatică din cadrul Primăriei
Municipiului Salonta în conformitate cu prevederile din Regulamentul de organizare și funcționare
a Consiliului Local al Municipiului Salonta.
La ședință sunt prezenți un număr de 14 consilieri locali, cu drept de vot un număr de 14 consilieri
locali, din 17 aleși, 17 consilieri în funcție, lipsând nemotivat următorii: dna consilier Buz Ramona-
Angela, dl consilier Pirtea Mihai-George și dl consilier Szász Dénes-Albert.

De asemenea, alături de dl primar participă 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 este
condusă  de  către  președintele  de  ședință  dna  consilier Dr.  Gali  Éva, conform  HCLMS
nr.26/24.11.2020.

În proiectul ordinii de zi al ședinței au  fost înscrise 7 puncte, respectiv:
Punctul  1: Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  Bugetului  general  consolidat  al

Municipiului Salonta - inițiator Primar, Török László. 
Punctul 2:  Proiect de hotărâre pentru  aprobarea taxelor  pentru închirierea/concesionarea

domeniului public și/sau privat al Municipiului Salonta, pentru anul 2021 - inițiator Primar, Török
László.

Punctul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2021 aferente contractului de administrare a pădurii  Municipiului Salonta de către Ocolul Silvic
Aleşd, a listei partizilor constituite în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Salonta
propuse a se exploata în anul 2021, a prețului de pornire a licitației, a volumului și a modului de
valorificare a acestora - inițiator Primar, Török László.

Punctul 4: Proiect de hotărâre privind soluționarea cererii nr.6222/17.09.2020 a SC Stebali
Trans SRL - inițiator Primar, Török László.

Punctul 5: Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2021 - inițiator Primar,
Török László.

Punctul  6: Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  General  -  PUZ -
,,Schimbare funcțiune și reglementări urbanistice nr.cad.100729 și 111905 în Municipiul Salonta,
str. Regele Ferdinand nr.2'' - inițiator Primar, Török László. 

Punctul  7:  Informarea  nr.8005/14.12.2020  a  Primarului  Municipiului  Salonta  privind
solicitarea SC Premium Cast SRL.

Față de ordinea de zi prezentată, în suplimentarea acesteia au fost înscrise și următoarele
puncte: (proiecte de hotărâre):

Punctul 8:  Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a
imobilului pentru dezmembrarea terenului identificat cu nr. cad 110609 cu suprafața de 153900 mp
în două parcele - inițiator Primar, Török László: Proiect de hotărâre retras de la dezbatere și vot, la
solicitarea inițiatorului.

Punctul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a
imobilului aferent străzii Mihail Sadoveanu - inițiator Primar, Török László. 
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În cadrul ședinței, s-au adoptat un număr de 11 hotărâri, respectiv următoarele Hotărâri de la
nr. 27-37:

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.27/2020 privind aprobarea procesului
verbal al ședinței Consiliului Local din data de 24.11.2020, votat în unanimitate cu 14 voturi
,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.28/2020 privind aprobarea proiectului
ordinii de zi a şedinţei ordinare a consiliului local  al Municipiului Salonta din data de 23
decembrie 2020, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.29/2020 privind  suplimentarea
proiectului  ordinii  de  zi  a  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  Salonta  din  data  de  23
decembrie 2020, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.30/2020 privind rectificarea Bugetului
general consolidat al Municipiului Salonta, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al  Municipiului Salonta nr.31/2020 privind aprobarea taxelor
pentru închirierea/concesionarea domeniului public şi/sau privat  al Municipiului Salonta,
pentru anul 2021, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.32/2020 privind aprobarea Bugetului
de  venituri  și  cheltuieli  pe  anul  2021  aferente  contractului  de  administrare  a  pădurii
Municipiului Salonta de către Ocolul Silvic Aleşd a listei  partizilor constituite în fondul
forestier proprietate publică a Municipiului Salonta propuse a se exploata în anul 2021 a
prețului de pornire a licitației, a volumului și a modului de valorificare a acestora, votat în
unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.33/2020  privind  respingerea cererii
nr.6222/17.09.2020  a  SC  STEBALI  TRANS  SRL votat  în  unanimitate  cu  14  voturi
,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.34/2020 pentru aprobarea unor măsuri
privind  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  Legii  nr.  416/2001  privind  venitul  minim
garantat, pentru anul 2021, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.35/2020  privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal - PUZ – „ Schimbare funcțiune și reglementări urbanistice nr.cad  100729
și 111905 în Municipiul Salonta str.Regele Ferdinand nr.2”, votat în unanimitate cu 14 voturi
,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.36/2020 privind aprobarea planului de
amplasament  şi  delimitare  a  imobilului  aferent  străzii  Mihail  Sadoveanu,  votat  în
unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.37/2020  privind  alegerea
președintelui  de  ședință  al  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta și  a  supleantului
acesteia pentru luna Ianuarie 2021, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

Red./1 ex.

jr. Köteles Claudia
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