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                                   Minuta ședinței 

                                     Consiliului Local Salonta
                                     din data de 28 ianuarie 2021

         Consiliul Local a fost în ședință ordinară prin Dispoziţia Primarului nr.14/22.01.2021
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 17 consilieri locali, cu drept de vot un număr de 17
consilieri locali, din 17 consilieri în funcție, 

De asemenea, alături de dl primar participă pentru Secretar general - Sef Serviciu
Administrație Publică Locală, dna Caba Maria, 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  Gáll  Éva, conform HCLMS
nr.37/23.12.2020.

În proiectul ordinii de zi al ședinței au  fost înscrise 5 puncte, respectiv:
Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa la

nivelul Municipiului Salonta în anul școlar 2021-2022 - inițiator Primar, Török László. 
Punctul 2: Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii cu atribuții în stabilirea

modalităţii de gestiune ( directă sau delegată ) pentru următoarele activități ale serviciului de
salubrizare: măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul
zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheț, dezinsecție, dezinfecție și deratizare și serviciul de iluminat public - inițiator Primar,
Török László.

Punctul 3:  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a
riscurilor  - actualizat pe anul 2021 - inițiator Primar, Török László.

Punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic nr. 193/2020 în
faza DTAC al obiectivului de investiții ''Înlocuire tâmplării exterioare  la Colegiul Național
„ Teodor Neș ” Salonta str. Republicii nr. 90'' - inițiator Primar, Török László.

Punctul 5: Raport privind modul de realizare a protecției persoanelor cu handicapat
grav – semestrul II anul 2020.

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

Punctul  6:  Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi
desfăşurare  a  evaluării  managementului  din  cadrul  Casei  de  Cultura  ''Zilahy  Lajos'' din
Municipiul Salonta - inițiator Primar, Török László.
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Punctul 7: Proiect de hotărâre pentru completarea HCLMS nr. 15/30.10.2020 privind
aprobarea Proiectului  tehnic  nr.  245/2020 în faza  de proiectare  a Documentației  tehnice
pentru obținerea autorizației de construire și Proiect Tehnic  (DTAC + PT) al obiectivului 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 -
inițiator Primar, Török László.

Punctul  8:  Proiect de hotărâre  privind aprobarea schimbării destinației temporare a
spațiului utilizat din imobilul identificat ca și locație - Casa de Cultură „Zilahy Lajos”,  în
vederea funcționării Centrului de vaccinare  împotriva COVID-19 - inițiator Primar, Török
László.

Punctul  9:  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.

În  cadrul  ședinței,  s-au  adoptat  un  număr  de  12 hotărâri,  respectiv  următoarele
Hotărâri de la nr. 1-12:

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.1/2021 privind  aprobarea
proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a consiliului local al Municipiului Salonta
din data de 28 ianuarie 2021, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.2/2021 privind suplimentarea
proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 28
ianuarie 2021, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.3/2021  privind  aprobarea
procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 23.12.2020 și 30.12.2021,
votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.4/2021 privind  aprobarea
reţelei şcolare ce va funcţiona la nivelul Municipiului Salonta în anul şcolar 2021-
2022, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.5/2021 privind  numirea unei
comisii cu atribuții în stabilirea modalităţii de gestiune (directă sau delegată) pentru
următoarele  activități  ale  serviciului  de  salubrizare:  măturat,  spălat,  stropirea  și
întreținerea  căilor  publice,  curățarea  și  transportul  zăpezii  de  pe  căile  publice  și
menținerea  în  funcțiune  a  acestora  pe  timp  de  polei  sau  de  îngheț,  dezinsecție,
dezinfecție și deratizare și serviciul de iluminat public,  votat în unanimitate cu 17
voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.6/2021  privind  aprobarea
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR), actualizat pe anul 2021, votat în
unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.7/2021  privind  aprobarea
Proiectului  tehnic  nr.193/2020  în  faza  Documentației  tehnice  pentru  obținerea
autorizației de construire (DTAC) al obiectivului de investiții:  ''Înlocuire tâmplării
exterioare la Colegiul Național “Teodor Neș”, Salonta str. Republicii nr. 90'', votat în
unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.
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• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.8/2021  privind  aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului din cadrul
Casei de Cultură ''Zilahy Lajos'' din Municipiul Salonta”, votat în unanimitate cu 17
voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.9/2021 pentru  completarea
HCLMS nr. 15/30.10.2020 privind aprobarea Proiectului tehnic nr. 245/2020 în faza
de proiectare DTAC + PT al obiectivului 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 , votat în unanimitate cu
17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.10/2021  privind  aprobarea
schimbării  destinației  temporare  a  spațiului  utilizat  din  imobilul  identificat  ca  și
locație  -  Casa  de  Cultură  „Zilahy  Lajos”,   în  vederea  funcționării  Centrului  de
vaccinare  împotriva COVID-19, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.11/2021  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,  votat în
unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.12/2021  privind  alegerea
președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Salonta și a supleantului
acesteia pentru luna Februarie 2021, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

Red./1 ex.

jr. Köteles Claudia
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