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CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI SALONTA

                                    Minuta ședinței 
                                     Consiliului Local Salonta
                                     din data de 30 iunie 2020

   Consiliul  Local  a  fost  convocat  în  ședință  ordinară  prin  Dispoziţia  Primarului
nr.nr.252/24.06.2020 cu respectarea prevederilor legale. 
        Având  în  vedere  situația  actuală  generată  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 16 consilieri locali, cu drept de vot un număr de 16
consilieri locali, din 17 în funcție, lipsând nemotivat dl consilier local Boiț Nicolae 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 președintele de ședință Gyulai Sándor Attila, conform HCLMS nr.78/29.05.2020.
            Pe ordinea de zi a ședinței au  fost înscrise 4 puncte, respectiv:

Punctul  1: Proiect  de  hotărâre  pentru aprobarea  Regulamentului  privind  atestarea
administratorilor de condominii din Municipiul Salonta - inițiator Primar, Török László. 

Punctul 2: Proiect de hotărâre cu privire la radierea dreptului de servitute de trecere asupra
cotei  de  144/866  teren  situat  în  Municipiul  Salonta,  strada  Aradului,  nr.23,  înscris  în  Cartea
Funciară  nr.104659  (CF  vechi  nr.3097)  nr.  top  1666/1  și  1667/1,  solicitată  prin  cererea
nr.975/24.02.2020 a numiților  Czier  Olga-Irina,  Biro Tamas și  Czier Zoltan  - inițiator Primar,
Török László. 

Punctul 3:  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea cererii nr.4027/2020 AVE BIHOR SRL,
prin care solicită încheierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință în suprafață de 17mp
înscris  în CF nr.3878 Salonta cu nr.  top 1832 și 1833/1, situat în str.  Republicii  nr.1,  parter, în
vederea desfășurării activității - inițiator Primar, Török László.

Punctul 4: Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea Consiliului
Local  nr.  69  din  15  Aprilie  2019,  prin  care  s-a  soluționat  cererea  nr.  2929/04.05.2018  a  SC
RCS&RDS SA privind ocuparea unor terenuri aflate în proprietatea Municipiului Salonta în vederea
realizării rețelei de telecomunicații prin fibră optică  - inițiator Primar, Török László. 

     Față de ordinea de zi prezentată a fost aprobată suplimentarea acesteia cu următorul punct
(proiect de hotărâre):

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  reconversiei  funcționale  a  zonei  cu  destinație
specială din UTR9 UAT Salonta în zonă mixtă: L, I, S – locuire, instituții, servicii și ID – unități
industriale, producție, depozite - inițiator Primar, Török László.   

În cadrul ședinței s-au adoptat un număr de 9 hotărâri, respectiv următoarele Hotărâri de la
nr. 83-91:

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.83/2020 privind aprobarea proiectului
ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 30.06.2020, votat în
unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.84/2020 privind suplimentarea ordinii
de  zi  a  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  Salonta  din  data  de  30.06.2020,  votat  în
unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.85/2020 privind aprobareaproceselor
verbale  ale  ședinței  Consiliului  Local  din  data  de  29.05.2020  și  11.06.2020,  votat  în
unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.
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• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.86/2020 pentru aprobarea
Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Salonta ,
votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru'', cu mențiunile comisiei de specialitate – Comisia
de Urbanism referitoare la: ,,taxa atestare administrator din Anexa nr.1, Cap.II, Art.5 alin.
(1) lit.g) să fie de 50 lei''.     

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.  87/2020 cu  privire  la  radierea
dreptului de servitute de trecere asupra cotei de 144/866 teren situat în Municipiul Salonta,
strada  Aradului,  nr.23,  înscris  în  Cartea  Funciară  nr.104659 (CF vechi  nr.3097)  nr.  top
1666/1 și 1667/1, solicitată prin cererea nr.975/24.02.2020 a numiților Czier Olga-Irina,
Biro Tamas și Czier Zoltan,  votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.  88/2020 privind privind  aprobarea
cererii  nr.4027/2020  AVE  BIHOR  SRL,  prin  care  solicită  încheierea  spațiului  cu  altă
destinație decât aceea de locuință în suprafață de 17mp înscris în CF nr.3878 Salonta cu nr.
top 1832 și 1833/1, situat în str. Republicii nr.1, parter, în vederea desfășurării activității,
votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.89/2020 privind pentru  aprobarea
modificării art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 15 Aprilie 2019, prin care s-a
soluționat cererea nr. 2929/04.05.2018 a SC RCS&RDS SA privind ocuparea unor terenuri
aflate în proprietatea Municipiului Salonta în vederea realizării rețelei de telecomunicații
prin fibră optică, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.90/2020 privind  aprobarea
reconversiei  funcționale  a  zonei  cu  destinație  specială  din  UTR9 UAT Salonta  în  zonă
mixtă: L, I, S – locuire, instituții, servicii și ID – unități industriale, producție, depozite ,
votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.91/2020 privind  alegerea
președintelui  de  ședință  a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta  și  a  supleantului
acestuia pentru luna Iulie 2020.

Red./1 ex.

jr. Köteles Claudia
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