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                                   Minuta ședinței 

                                     Consiliului Local Salonta
                                     din data de 25 februarie 2021

        Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară prin Dispoziţia Primarului nr.59/19.02.2021
cu respectarea prevederilor legale. 
         Ședința s-a desfășurat cu respectarea recomandărilor privind măsurilor de sănătate publică, cu
participare fizică în Sala mică de ședințe, la sediul Primăriei Municipiului Salonta.  La ședință au
fost prezenți un număr de 15 consilieri locali, cu drept de vot un număr de 15 consilieri locali, din
17  consilieri  în  funcție,  lipsind  următorii  consilieri  locali:  dl  Boiț  Nicolae-Ioan  și  dl  Szijjartó
Szilárd. 

La ședința publică, alături de dl primar mai participă dna Secretar general, șefi de birouri și
funcționari  din  cadrul  compartimentelor  de  specialitate,  precum  și  din  cadrul  unor  servicii
publice/instituții publice care își desfășoară activitatea se desfăşoară sub autoritatea administraţiei
publice locale, respectiv aflate în subordonarea CLMS. 
          Potrivit art.137 alin.(1) din Codul administrativ, şedinţa este legal constituită. Ședința este
condusă  de  către  președintele  de  ședință  dl  consilier  Horváth  János, conform  HCLMS
nr.12/28.01.2021.

În cadrul ședinței  au  fost prezentate și supuse discuțiilor, următoatele puncte:
Punctul 1:Raport de activitate pe anul 2020 nr.1/20.01.2021- Biblioteca Municipală,,Teodor

Neș'' Salonta.
Punctul 2:Raport de activitate pe anul 2020 nr.3/26.01.20201 – Casa de Cultură ,,  Zilahy

Lajos'' Salonta.
Punctul  3: Raport de activitate pe anul 2020  – Cimitirul Municipal Salonta.

respectiv, supuse spre dezbatere și votului: 
Punctul 4:  Proiect de hotărâre privind modificarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice

de alimentare cu apă potabilă și canalizare – epurare pentru Municipiul Salonta, operator SC Aqua
Nova Hargita SRL - inițiator Primar, Török László. 

Punctul 5: Proiect de hotărâre privind  neasumarea responsabilității organizării și derulării
procedurilor  de  atribuire  a  contractelor/acordurilor  cadru  pentru  achiziția  produselor  și  al
contractelor/acordurilor  cadru  de  prestare  a  serviciilor  pentru  derularea  măsurilor  educative
prevăzute  de  ,,Programul  pentru  școli  al  României,  de  către   Consiliul  Local  al   Municipiului
Salonta,respectiv Municipiul Salonta - inițiator Primar, Török László.

Punctul 6: Proiect de hotărâre privind aplicarea Regulamentului (Metodologiei) de eliberare
a Acordului de funcționare și a Orarului de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale
și de prestări servicii pe raza Municipiului Salonta, județul Bihor - inițiator Primar, Török László.

Punctul 7: Proiect de hotărâre pentru însușirea Minutei nr.952/08.01.2021 privind sectoarele
de drumuri județene în vederea desfășurării activităților de întreținere și gospodărie comună între
Consiliul  Județean  Bihor  și  Consiliul  Local  al  Municipiului  Salonta  stabilite  prin  Hotărârea
Consiliului Județean Bihor nr.241 din 29 decembrie 2020 pentru aprobarea  Regulamentul privind
întreținerea  pe timp de primăvară-toamnă și gospodărirea drumurilor publice la nivelul Județului
Bihor - inițiator Primar, Török László.

Punctul  8:  Proiect  de  hotărâre  privind transformarea  funcției  contractuale  din  cadrul
Bibliotecii Municipale Salonta - inițiator Primar, Török László

1/3



Punctul  9:  Referat  de  aprobare  nr.372/21.02.2021  și  Raport  de  specialitate  nr.
373/21.01.2021 privind propunerea de emitere a Avizului de principiu pentru vânzarea imobilului
situat  pe  strada  Bercsenyi  Miklos,  nr.12,  aflat  în  proprietatea  privată  a  Municipiului  Salonta  -
inițiator Primar, Török László.

Punctul  10:  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate  nr.  981/12.02.2021  pentru
acordarea unui Aviz de principiu privind soluționarea cererii nr.4954/09.11.2020 a numitului Kádár
Imre - inițiator Primar, Török László.

Punctul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a
imobilului aferent străzii Ion Budai Deleanu - inițiator Primar, Török László.

Punctul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a
imobilului aferent străzii Zilahy Lajos - inițiator Primar, Török László.

Punctul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri de amplasament și delimitare
a imobilului - inițiator Primar, Török László. 

Punctul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a
imobilului aferent străzii Lovassy László - inițiator Primar, Török László.

Punctul 15: Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului de amplasament și delimitare a
imobilului aferent străzii Alexandru Vlahuță - inițiator Primar, Török László.

Punctul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri de amplasament și delimitare
a imobilului aferent străzii Bem József - inițiator Primar, Török László.

Punctul 18: Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri de amplasament și delimitare
a imobilului aferent străzii Petőfi Sándor - inițiator Primar, Török László.

Având în  vedere  prevederile  art.136 alin.(6)  și  (7)  din  O.U.G.  nr.57/2019 privind  Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre nr.13/16.02.2021 aflat
la  punctul  16  pe  ordinea  de  zi  inițială,  se  va  întoarce  către compartimentul  de  specialitate,  în
vederea realizării demersurilor în acord cu propunerile comisiilor de specialitate, a Comisiei pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, respectiv cel al Comisiei pentru
agricultură şi  activităţi  economico-financiare.  Urmare,  proiectul de hotărâre menționat nu a fost
supus în dezbatere și votului.

Față  de  ordinea  de  zi  prezentată  a  fost  aprobată  suplimentarea  acesteia  cu  următoarele
puncte (proiecte de hotărâre):

Punctul 19:  Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Municipal
Salonta - inițiator Primar, Török László. 

Punctul  20:  Proiect  de  hotărâre  pentru  aprobarea  Contractului  de  management  a
Complexului Muzeal Salonta - inițiator Primar, Török László. 

În cadrul ședinței, s-au adoptat un număr de 18 hotărâri, respectiv următoarele Hotărâri de la
nr. 13-30, și 2 Avize de principiu.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.13/2021 privind aprobarea proiectului
ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local  al Municipiului Salonta din data de 25
februarie 2021, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr. 14/2021 privind suplimentarea 
proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 2 25 
februarie 2021, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr. 15/2021 privind aprobarea procesului
verbal al ședinței Consiliului Local din data de 28.01.2021, votat în unanimitate cu 15 voturi
,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.16/2021 privind  modificarea
preţurilor  şi  tarifelor  la  serviciile  publice  de  alimentare  cu apă  potabilă  şi  canalizare  –
epurare  pentru  Municipiul  Salonta,  operator  SC  Aqua  Nova  Hargita  SRL, votat  în
unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.17/2021 privind  neasumarea
responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor
cadru pentru achiziția produselor și al contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea măsurilor educative prevăzute de ,,Programul pentru școli al României'' de
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către  Consiliul  Local  al   Municipiului  Salonta,  respectiv  Municipiul  Salonta,  votat  în
unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.18/2021  privind  aplicarea
Regulamentului  (Metodologiei)  de eliberare a  Acordului  de funcționare și  a  Orarului  de
funcționare  pentru  desfășurarea  activităților  comerciale  și  de  prestări  servicii  pe  raza
Municipiului Salonta, județul Bihor, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.19/2021  pentru însușirea  Minutei
nr.952/08.01.2021 privind sectoarele de drumuri județene în vederea desfășurării activităților
de întreținere și  gospodărie  comună între Consiliul  Județean Bihor și  Consiliul  Local  al
Municipiului  Salonta  stabilite  prin  Hotărârea  Consiliului  Județean  Bihor  nr.241  din  29
decembrie 2020 pentru aprobarea Regulamentul privind întreținerea pe timp de primăvară -
toamnă și gospodărirea drumurilor publice la nivelul Județului Bihor , votat în unanimitate
cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.20/2021  privind  transformarea
funcției contractuale din cadrul Bibliotecii Municipale Salonta,  votat în unanimitate cu 15
voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.21/2021 privind aprobarea planului de
amplasament  și  delimitare  a  imobilului  aferent  străzii  Ion  Budai  Deleanu,  votat  în
unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.22/2021 privind aprobarea planului de
amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Zilahy Lajos, votat în unanimitate cu
15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.23/2021  privind  aprobarea  unor
planuri  de  amplasament  și  delimitare  a  imobilului,  votat  în  unanimitate  cu  15  voturi
,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.24/2021 privind aprobarea planului de
amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Lovassy László, votat în unanimitate
cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.25/2021 privind aprobarea planului de
amplasament  și  delimitare  a  imobilului  aferent  străzii  Alexandru  Vlahuță,  votat  în
unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.26/2021 privind aprobarea planului de
amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Bem József, votat în unanimitate cu 15
voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.27/2021 privind aprobarea planului de
amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Petőfi Sándor, votat în unanimitate cu
15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.28/2021 privind aprobarea Statului de
funcții al Spitalului Municipal Salonta, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.29/2021  privind   aprobarea
Contractului de Management a Complexului Muzeal Salonta,  votat  în unanimitate cu 15
voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.30/2021  privind  alegerea
președintelui  de  ședință  al  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta și  a  supleantului
acesteia pentru luna Martie 2021, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Aviz  de  principiu  nr.1/2021  privind  aprobarea  vânzării  imobilului  situat  în  localitatea
Salonta, str.Bercsenyi Miklos, nr.12, proprietate privată a Municipiului Salonta.

• Aviz de principiu nr.2/2021 privind aprobarea cererii nr.4954/09.11.2020 a numitului Kádár
Imre.

Red./1 ex.
jr. Köteles Claudia
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