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                                    Minuta ședinței extraordinare 
                                    a Consiliului Local Salonta
                                     din data de 24 Iulie 2020

  Consiliul  Local a  fost  convocat,  de îndată în  ședință extraordinară prin Dispoziţia  Primarului
nr.290/23.04.2020 cu respectarea prevederilor legale. 
   Având în vedere contextul actual generat de pandemia COVID-19, pentru a respecta dispozițiile
legale  privind măsurile  de distanțare socială,  locul de desfășurare a  ședinței  – Casa de Cultură
Zilahy Lajos din Salonta.
   La ședință au participat un număr de 14 consilieri locali, cu drept de vot un număr de 14 consilieri
locali, din 17 în funcție, lipsând motivat dl consilier  Gyulai Sándor Attila și nemotivat următorii
consilieri locali: dl Sala Răzvan Sergiu și dl Vesa Ioan. 
   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  local  Horváth  János,  conform  HCLMS
nr.91/30.06.2020.
    Pe ordinea de zi a ședinței au  fost înscrise  6 puncte, respectiv:

Punctul 1:  Proiect de hotărâre privind validarea rectificării Bugetului general consolidat al
Municipiului Salonta efectuat prin Dispoziția Primarului nr.280/10.07.2020 - inițiator Primar, Török
László.

Punctul 2:  Proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor de amplasament și delimitare a
imobilului aferente străzii Alexandru Ioan Cuza - inițiator Primar, Török László.

Punctul 3:  Proiect de hotărâre privind  aprobarea executării lucrărilor aferente obiectivului
de investiții: „Conservarea,  protejarea și  promovarea valorilor  naturale  din zona transfrontalieră
Salonta - Békéscsaba – Colțul de natură” (ROHU-14) pe terenurile proprietatea publică și privată
ale Municipiului Salonta afectate de investiție - inițiator Primar, Török László.

Punctul 4:  Proiect de hotărâre privind  aprobarea valorii totale a Notelor de renunțare la
lucrările care nu mai sunt necesare și valoarea totală a Notelor de comandă suplimentară, întocmite
de SC Edas Exims SRL, în baza Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 5834/17.09.2018
încheiat cu SC Edas Exim SRL pentru obiectivul de investiții: „ Reabilitarea rețelei de apă potabilă
în Municipiul Salonta  pe un număr de 11 străzi” - inițiator Primar, Török László.

Punctul  5: Proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor de amplasament şi delimitare a
imobilului aferente străzii Kiss István - inițiator Primar, Török László.

Punctul  6:  Proiect  de  hotărâre  pentru  aprobarea  și  demararea  procedurilor  privind
declararea Municipiului Salonta Stațiune Turistică Balneară de interes local - inițiator Primar, Török
László.
      În cadrul ședinței s-au adoptat un număr de 7 hotărâri, respectiv următoarele Hotărâri de la nr.
106-112:

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.106/2020  privind  aprobarea
proiectului ordinii de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Salonta din data de
24.07.2020 -  votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.107/2020 privind validarea rectificării
Bugetului  general  consolidat  al  Municipiului  Salonta  efectuat  prin Dispoziția  Primarului
nr.280/10.07.2020 - votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.108/2020  privind  aprobarea
planurilor de amplasament și delimitare a imobilului aferente străzii Alexandru Ioan Cuza
-  votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.109/2020 privind aprobarea executării
lucrărilor  aferente  obiectivului  de  investiții: „Conservarea,  protejarea  și  promovarea
valorilor  naturale  din  zona  transfrontalieră  Salonta  -  Békéscsaba  –  Colțul  de  natură”
(ROHU-14) pe terenurile proprietatea publică și privată  ale Municipiului Salonta afectate
de investiție - votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.



• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.110/2020 privind aprobarea valorii
totale  a  Notelor  de renunțare la  lucrările  care nu mai  sunt necesare și  valoarea totală  a
Notelor de comandă suplimentară, întocmite de SC Edas Exims SRL, în baza Contractului
de achiziție publică de lucrări nr. 5834/17.09.2018 încheiat cu SC Edas Exim SRL pentru
obiectivul de investiții: „ Reabilitarea rețelei de apă potabilă în Municipiul Salonta  pe un
număr de 11 străzi”  -  votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.111/2020 privind aprobarea planurilor
de amplasament şi delimitare a imobilului aferente străzii Kiss István -  votat în unanimitate
cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.112/2020  pentru  aprobarea  și
demararea procedurilor privind declararea Municipiului Salonta Stațiune Turistică Balneară
de interes local -  votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.
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