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     Minuta ședinței 
                                                              Consiliului Local Salonta
                                                              din data de 27 mai 2021

Consiliul  Local  a  fost  convocat  în  ședință  ordinară  prin  Dispoziţia  Primarului
nr. 195/21.05.2021 cu respectarea prevederilor legale. 

Ședința  s-a desfășurat în Sala mică de ședințe la sediul Primăriei Municipiului Salonta, cu
participare fizică,  în condițiile prevederilor legale privind cerințele de respectare a măsurilor de
sănătate publică. La începerea ședință au fost prezenți un număr de 16 consilieri locali, cu drept de
vot un număr de 16 consilieri locali, din 17 consilieri în funcție, lipsind dl Boiț Nicolae – Ioan.

La ședința publică, alături de dl primar mai participă dna Secretar general, șefi de birouri și
funcționari din cadrul compartimentelor de specialitate,  precum și un cetățean interesat la lucrările
şedinţei publice a consiliului local.
          Potrivit art.137 alin.(1) din Codul administrativ, şedinţa este legal constituită. Ședința este
condusă de către președintele de ședință  dl consilier  Nagy Árpád – Ferencz, conform HCLMS
nr.51/20.04.2021.

În cadrul ședinței au fost supuse spre dezbatere și votului următoarele puncte:
Punctul  1: Aprobarea  procesului-verbal  al  sedinței  ordinare  a  Consiliului  Local  al

Municipiului Salonta din data de 20.04.2021.
Punctul 2:  Proiect de hotărâre nr.21/23.02.2021; Referat de aprobare nr.1174/23.02.2021 și

Raport de specialitate nr.1175/23.02.2021 pentru numirea comisiei privind evaluarea performanțelor
individuale ale Secretarului General al Municipiului Salonta  - inițiator Primar, Török László. 

Punctul  3:  Proiect  de  hotărâre  nr.47/19.05.2021;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de
specialitate nr.3060/17.05.2021  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Consiliului Local al Municipiului Salonta - inițiator Primar, Török László.

Punctul 4:  Proiect de hotărâre nr.53/21.05.2021; Referat de aprobare nr.3114/18.05.2021 și
Raport de specialitate nr. 3115/18.05.2021  privind  transformarea unei funcții publice de execuție
din Statul de functii al Aparatului de specialitate a primarului, conform Anexei 1.1.- inițiator Primar,
Török László.

Punctul 5:  Proiect de hotărâre nr.51/21.05.2021; Referat de aprobare nr.3187/21.05.2021 și
Raport  de  specialitate  nr.3188/21.05.2021  privind  însușirea  contractelor  de  Asistență  juridică
încheiate între Cabinet de Avocat Olah Lăcrămioara si Municipiul Salonta prin Primar Török László
în calitate de reprezentant legal, încheiate în vederea reprezentării Municipiului Salonta în instanță
în Dosarul nr. 2003/111/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bihor și Dosarul  nr. 1565/111/2021, aflat
pe rolul Tribunalui Bihor - inițiator Primar, Török László.

Punctul 6: Proiect de hotărâre nr.41/18.05.2021; Referat de aprobare nr.3073/17.05.2021 și
Raport de specialitate nr.3074/17.05.2021 privind aprobarea contului de execuție bugetară pe anul
2020 - inițiator Primar, Török László.

Punctul 7: Proiect de hotărâre nr.42/18.05.2021; Referat de aprobare nr. 3069/17.05.2021 și
Raport de specialitate nr.3070/17.05.2021 privind însușirea inventarului bunurilor materiale pe anul
2020, care aparțin Municipiului Salonta - inițiator Primar, Török László. 

Punctul 8: Proiect de hotărâre nr.43/18.05.2021; Referat de aprobare nr.3071/17.05.2021 și
Raport  de  specialitate  nr.  3072/17.05.2021  privind  aprobarea  raportului  privind  gestionarea
bunurilor  aparținând patrimoniului  Municipiului  Salonta pe anul  2020  -  inițiator  Primar,  Török
László. 
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Punctul 9: Proiect de hotărâre nr.44/18.05.2021; Referat de aprobare nr.2969/13.05.2021 și
Raport de specialitate nr.2970/13.05.2021 privind propunerea de majorare a capitalului social al SC
Salgaz SA - inițiator Primar, Török László.

Punctul 10: Proiect de hotărâre nr.48/19.05.2021; Referat de aprobare nr.3083/18.05.2021 și
Raport  de  specialitate  nr.3084/18.05.2021  privind  trecerea  din domeniul  public  al  Municipiului
Salonta în domeniul privat al Municipiului Salonta a unor mijloace fixe inventariate în anul 2020 -
inițiator Primar, Török László.

 Punctul 11: Proiect de hotărâre nr.49/19.05.2021; Referat de aprobare nr.3128/19.05.2021
și  Raport  de specialitate  nr.3129/19.05.2021  privind stabilirea normativelor  proprii  de cheltuieli
pentru Consiliul Local și Municipiul Salonta pe anul 2021 - inițiator Primar, Török László.

Punctul  12: Proiect  de  hotărâre  nr.38/14.05.2021;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de
specialitate  nr.2999/14.05.2021  privind  corectarea  erorii  materiale  privind  valoarea  totală  a
investiției  fără  TVA,  survenite  în  HCLMS nr.  127/31.08.2017  privind  aprobarea  documentației
tehnico-economice  (faza  DALI)  și  indicatoriilor  tehnico-economici,  inclusiv  Anexa  privind
descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și
schimbare destinație în Centru de Zi Bătrânii Comunității Salonta” din Municipiul Salonta ( imobil
situat pe str.  Cantacuzino nr. 2-4, identificat prin nr. cad vechi 2690-C9 nr.  cad nou 10165-C9,
înscris  în CF nr. 101615 Salonta CF vechi NDF 137, Secția de Oftalmologie veche ) în cadrul
Programul  Operațional  Regional  2014-2020,  axa  prioritară  8  -  Dezvoltarea  infrastructurii  de
sănătate şi sociale, prioritatea de investiții 8.1. - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care
contribuie  la  dezvoltarea  la  nivel  naţional,  regional  şi  local,  reducând  inegalităţile  în  ceea  ce
priveşte  starea  de  sănătate  şi  promovând  incluziunea  socială  prin  îmbunătăţirea  accesului  la
serviciile   sociale,  culturale  și  de  recreere,  precum și  trecerea  de  la  serviciile  instituționale  la
serviciile prestate de colectivitățile locale”, și anume, Obiectivul Specific 8.3 Creşterea gradului de
acoperire  cu  servicii  sociale,  Apel  de  proiecte  P.O.R./8/8.1/8.3/A/1,  Grup  vulnerabil:  persoane
vârstnice, precum și pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv a
Acordului de Parteneriat  - Republicată prin HCLMS nr. 42/31.03.2021 -  inițiator Primar, Török
László.

Punctul  13: Proiect  de  hotărâre  nr.39/14.05.2021;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de
specialitate nr.3021/14.05.2021 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
COSTA VOC IMPEX SRL, în baza Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 3370/15.05.2020
încheiat cu SC COSTA VOC IMPEX  SRL pentru obiectivul de investiții: „Conservarea, protejarea
și promovarea valorilor naturale din zona transfrontalieră Salonta-Bekescasba – Regatul Dropia –
Natura 2000 ” - inițiator Primar, Török László.

Punctul  14: Proiect  de  hotărâre  nr.40/18.05.2021;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de
specialitate  nr.3047/17.05.2021  privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitarea  a
imobilului aferent străzii Aurel Lazăr - inițiator Primar, Török László.

Punctul  15: Proiect  de  hotărâre  nr.45/18.05.2021;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de
specialitate nr.2046/15.04.2021 privind aprobarea PUZ - ,,Construire casă de locuit cu retragere de
la stradă nr.cad.109958 în localitatea Salonta str.Viei nr.37''  județul Bihor, la solicitarea numitului
Horvat Csaba-Imre - inițiator Primar, Török László.

Punctul  16: Proiect  de  hotărâre  nr.46/19.05.2021;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de
specialitate  nr.3126/19.05.2021  privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitarea  a
imobilului teren cu suprafața de 45660 mp - inițiator Primar, Török László.

Punctul  17: Proiect  de  hotărâre  nr.50/20.05.2021;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de
specialitate nr.3055/17.05.2021 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
Chintoflor Construct SRL, în baza Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 7522/19.11.2019
încheiat cu SC  Chintoflor Construct SRL pentru obiectivul de investiții:  „Amenajare de locuințe
sociale ( de necesitate ) prin transformarea clădirii C1- Dormitor, str. Șarcadului nr. 1 Salonta, jud
Bihor ”, finanțat prin Programul privind construirea de locuințe sociale și de necesitate derulate
conform Legii nr. 114/1996 - inițiator Primar, Török László.
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Punctul 18: Proiect de hotărâre nr.54/21.05.2021; Referat de aprobare nr.3119/18.05.2021 și
Raport  de  specialitate  nr.3120/18.05.2021  privind  propunerea  de  modificare  și  completare  a
Contractului de închiriere pentru imobilele repartizate în baza Legii nr.152/1998 - inițiator Primar,
Török László.

Punctul 19:  Proiect de hotărâre nr.55/21.05.2021; Referat de aprobare nr.1778/22.03.2021
și Raport de specialitate nr.1857/24.03.2021 privind stabilirea Comisiilor de selectare şi evaluare a
proiectelor culturale, sportive şi  de mediu/protecția animalelor finanţate de la bugetul local precum
și a celei de soluționarea contestațiilor - inițiator Primar, Török László.

Față  de  ordinea  de  zi  prezentată  a  fost  aprobată  suplimentarea  acesteia  cu  următoarele
puncte:

Punctul  20: Proiect  de  hotărâre  nr.56/25.05.2021;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de
specialitate  nr.3248/24.05.2021  privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitarea  a
imobilului aferent străzii P-ța Unirii - inițiator Primar, Török László.

Punctul  21: Proiect  de  hotărâre  nr.57/25.05.2021;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de
specialitate  nr.3258/25.05.2021  privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitarea  a
imobilului pentru terenuri aferente străzii P-ța Haiducilor - inițiator Primar, Török László.

Punctul  22:  Proiect  de  hotărâre  nr.58/25.05.2021;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de
specialitate  nr.3249/24.05.2021privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitarea  a
imobilului pentru terenuri aferente străzii Batthyanyi Lajos - inițiator Primar, Török László.

Punctul  23: Alegerea  președintelui  de  ședință,  domnul  Pirtea  Mihai  -  George și  a
supleantului acestuia pe luna Iunie 2021, domnul Sala Răzvan – Sergiu.

În cadrul ședinței, s-au adoptat un număr de 25 hotărâri, respectiv următoarele Hotărâri de la
nr. 52-76:

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.52/2021 privind aprobarea proiectului
ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de
27.05.2021, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.53/2021 privind  suplimentarea
proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 27 mai
2021, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.54/2021 privind aprobarea procesului
verbal al ședinței Consiliului Local din data de 20.04.2021, votat în unanimitate cu 16 voturi
,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.55/2021  pentru  numirea  comisiei
privind  evaluarea  performanţelor  individuale  ale  Secretarului  General  al  Municipiului
Salonta, votat în unanimitate cu propunerile comisiilor de specialitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.56/2021 privind  aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Salonta,
votat cu amendamentele comisiei economice cu 14 voturi ,,pentru'' și 3 abțineri.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr. 57/2021 privind transformarea unei
funcții publice de execuție din Statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Salonta , votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.  58/2021  privind  însușirea
contractelor de Asistență juridică încheiate  între Cabinet  de Avocat Olah Lăcrămioara și
Municipiul Salonta prin Primar Török László în calitate de reprezentant legal, încheiate în
vederea reprezentării Municipiului Salonta în instanță în Dosarul nr. 2003/111/2021, aflat pe
rolul  Tribunalului  Bihor  și  Dosarul  nr.  1565/111/2021,  aflat  pe rolul  Tribunalului  Biho,
votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.59/2021 privind aprobarea contului de
execuție bugetară pe anul 2020, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.60/2021 privind însuşirea inventarului
bunurilor materiale pe anul 2020, care aparţin Municipiului Salonta, votat în unanimitate cu
17 voturi ,,pentru''. 

3/5



• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.61/2021 privind aprobarea raportului
privind gestionarea bunurilor aparținând patrimoniului Municipiului Salonta pe anul 2020,
votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.62/2021 privind  propunerea  de
majorare a capitalului social al SC SALGAZ SA, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.63/2021 privind  trecerea  din
domeniul public al Municipiului Salonta în domeniul privat al Municipiului Salonta a unor
mijloace fixe inventariate în anul 2020, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.64/2021  privind  stabilirea
normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local si  Municipiului Salonta pe anul
2021 votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.65/2021 privind  corectarea  erorii
materiale  privind  valoarea  totală  a  investiției  fără  TVA,  survenite  în  HCLMS  nr.
127/31.08.2017  privind  aprobarea  documentației  tehnico-economice  (faza  DALI)  și
indicatoriilor  tehnico-economici,  inclusiv  Anexa  privind  descrierea  sumară  a  investiției
propusă a fi realizată pentru obiectivul de investiții  „ Reabilitare și schimbare destinație în
Centru de Zi Bătrânii Comunității Salonta” din Municipiul Salonta ( imobil situat pe str.
Cantacuzino nr. 2-4, identificat prin nr. cad vechi 2690-C9 nr. cad nou 10165-C9, înscris în
CF  nr.  101615  Salonta  CF  vechi  NDF  137,  Secția  de  Oftalmologie  veche  )  în  cadrul
Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de
sănătate şi sociale,  prioritatea de investiții  8.1. - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi
sociale  care  contribuie  la  dezvoltarea  la  nivel  naţional,  regional  şi  local,  reducând
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin
îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de
la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, și anume, Obiectivul
Specific  8.3  Creşterea  gradului  de  acoperire  cu  servicii  sociale,  Apel  de  proiecte
P.O.R./8/8.1/8.3/A/1,  Grup  vulnerabil:  persoane  vârstnice,  precum  și  pentru  aprobarea
proiectului  și  a  cheltuielilor  legate  de  proiect,  respectiv  a  Acordului  de  Parteneriat,
republicată prin HCLMS nr. 42/31.03.2021, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.66/2021 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  Costa  VOC  Impex  SRL,  în  baza
Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 3370/15.05.2020 încheiat cu SC Costa VOC
Impex  SRL pentru obiectivul de investiții: „Conservarea, protejarea și promovarea valorilor
naturale din zona transfrontalieră Salonta  - Bekescasba – Regatul Dropia – Natura 2000”,
votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.67/2021 privind aprobarea planului de
amplasament  şi  delimitare  a  imobilului  aferent  străzii  Aurel  Lazăr,  votat  cu  16  voturi
,,pentru'' și 1 abținere.

• Hotărârea Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta nr.68/2021 privind aprobarea PUZ –
„Construire casă de locuit cu retragere de la stradă pe  nr.CAD.109958” Municipiul Salonta
str.Viei nr.37, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.69/2021 privind aprobarea planului de
amplasament  şi  delimitare  a  imobilului  teren  cu  suprafața  de  45660  mp  ,  votat  în
unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.70/2021 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  Chintoflor  Construct  SRL,  în  baza
Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 7522/19.11.2019 încheiat cu SC Chintoflor
Construct   SRL pentru  obiectivul  de  investiții:   „Amenajare  de  locuințe  sociale  (  de
necesitate) prin transformarea clădirii C1- Dormitor, str. Șarcadului nr. 1 Salonta, jud Bihor,
finanțat  prin  Programul  privind  construirea  de  locuințe  sociale  și  de  necesitate  derulate
conform Legii nr. 114/1996, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.  
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• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.71/2021  privind  propunerea  de
modificare și completare a  Contractului de închiriere  pentru imobilele repartizate în baza
Legii nr.152/1998 votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.  

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.72/2021 privind stabilirea Comisiilor
de selectare şi  evaluare a proiectelor  culturale,  sportive  şi de mediu/protecția animalelor
finanţate  de  la  bugetul  local,precum  și  a  celei  de  soluționare  a  contestațiilor,  votat  în
unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.   

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.73/2021 privind aprobarea planului de
amplasament şi delimitare a imobilului aferent străzii P-ța Unirii, votat în unanimitate cu 17
voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.74/2021 privind aprobarea planului de
amplasament şi delimitare a imobilului pentru terenuri aferente străzii P-ța Haiducilor, votat
în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.75/2021 privind aprobarea planului de
amplasament şi  delimitare  a imobilului  pentru terenuri  aferente străzii  Batthyanyi  Lajos,
votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.76/2021  privind  alegerea
președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Salonta pentru luna Iunie 2021,
votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''. 

Red./1 ex.
jr. Köteles Claudia
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