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      Minuta ședinței 
    Consiliului Local Salonta
   din data de 30 iunie 2021

Consiliul  Local  a  fost  convocat  în  ședință  ordinară  prin  Dispoziţia  Primarului
nr. 237/24.06.2021 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 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 dna consilier  Tolnai Angela și dl Szász
Dénes – Albert.

La ședința publică, alături de dl primar mai participă dna Secretar general și șefi de birouri și
funcționari din cadrul compartimentelor de specialitate, precum și invitați, arhitect Tivadar – Ianceu
Daniel și arhitect Chiș Alexandra  - Adriana. 
       Potrivit  art.137 alin.(1) din Codul administrativ,  şedinţa  este  legal  constituită.  Ședința  este
condusă  de  către  președintele  de  ședință  dl  consilier  Pirtea  Mihai  –  George, conform  HCLMS
nr.76/27.05.2021.

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

Salonta  din  data  de  27.05.2021  și  al  ședinței  extraordinare  din  data  de  10.06.2021,  respectiv
22.06.2021.

Punctul 2: Proiect de hotărâre nr.37/14.05.2021;  Referat  de aprobare nr.1875/25.03.2021 și
Raport  de  specialitate  nr.1876/25.03.2021  privind  stabilirea  nivelurilor  pentru  valorile  impozabile,
impozitele  și  taxele locale și  alte asemenea taxe asimilate  acestora,  precum și amenzile  aplicabile
pentru anul 2022 - inițiator Primar, Török László.

Punctul 3:  Proiect de hotărâre nr.63/17.06.2021; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.3678/10.06.2021  privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitare  a  imobilului  pentru
imobilul identificat ca Zona blocurilor de locuințe din Piața Libertății nr.1-3 - inițiator Primar, Török
László.

Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.64/17.06.2021; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.3818/16.06.2021  privind aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitare  a  imobilului  pentru
dezmembrarea terenului cu nr.cad 107034 cu suprafața de 7961 mp în două loturi -  inițiator Primar,
Török László

Punctul 5: Proiect de hotărâre nr.65/17.06.2021; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.3817/16.06.2021  privind aprobarea Studiului  de Fezabilitate și  a  indicatorilor tehnico-economici
pentru  proiectul  de  investiții:  „Creșterea  capacitații  de  intervenție  pentru  situații  de  urgență  în
Municipiul Salonta prin crearea unei acumulări de apă în intravilanul municipiului Salonta” - inițiator
Primar, Török László

Punctul 6:  Proiect de hotărâre nr.69/18.06.2021; Referat de aprobare nr.3752/15.06.2021 și
Raport de specialitate nr.3753/15.06.2021 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,
materiale și financiare necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență din Municipiul Salonta pe
anul 2021 - inițiator Primar, Török László

Punctul 7:  Proiect de hotărâre nr.70/23.06.2021; Referat de aprobare nr.3738/15.06.2021 și
Raport  de  specialitate  nr.3739/15.06.2021  privind  aprobarea  “Listei  de  Priorități”  pe  anul  2021,
întocmită  în  baza  criteriilor  aprobate  prin  HCLMS nr.114/24.11.2016 privind  adoptarea  criteriilor
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru imobilele repartizate
în baza Legii nr.152/1998, în Municipiul Salonta - inițiator Primar, Török László.
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Punctul 8:  Proiect de hotărâre nr.71/23.06.2021;  Referat de aprobare nr.3844/17.06.2021 și
Raport  de  specialitate  nr.3845/17.06.2021  privind  numirea  Comisiei  de  analiză  și  soluționarea
contestațiilor cu privire la stabilirea accesului la locuințe ANL , precum și la acordarea priorităților în
soluționarea cererilor  - inițiator Primar, Török László

Punctul 9:  Proiect de hotărâre nr.72/23.06.2021; Referat de aprobare nr.3897/22.06.2021 și
Raport de specialitate nr. 3898/22.06.2021 privind numirea Comisiei de identificare și inventariere a
terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru  construirea  unei  locuințe  proprietate  personală,  republicată,  cu  modificările și  completările
ulterioare și analizarea cererilor de atribuire de teren - inițiator Primar, Török László.

Punctul 10:  Proiect de hotărâre nr.73/23.06.2021; Referat de aprobare nr.3886/22.06.2021 și
Raport de specialitate nr.3887/18.06.2021 privind însușirea contractului de Asistență juridică încheiat
între Cabinet de Avocat Lazea Cosmin și Municipiul Salonta prin Primar Török László în calitate de
reprezentant legal, încheiat în vederea reprezentării Municipiului Salonta în instanță - inițiator Primar,
Török László.

Punctul 11: Proiect de hotărâre nr.74/23.06.2021; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.3819/16.06.2021  privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitare  a  imobilului  pentru
dezmembrarea terenului cu nr. cad 107041 cu suprafața de 12039 mp în trei loturi -  inițiator Primar,
Török László. 

Punctul  12: Proiect  de  hotărâre  nr.75/23.06.2021;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de
specialitate nr.3821/17.06.2021 privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului
aferent străzii Jókai Mór - inițiator Primar, Török László.

Punctul  13: Proiect  de  hotărâre  nr.76/23.06.2021;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de
specialitate nr.3838/17.06.2021 privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului
aferent străzii Ciprian Porumbescu - inițiator Primar, Török László.

Punctul  14: Proiect  de  hotărâre  nr.77/23.06.2021;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de
specialitate nr.3839/17.06.201 privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului
aferent străzii Csokonai Vitéz Mihály - inițiator Primar, Török László.

Punctul 15: Proiect de hotărâre nr.78/23.06.2021; Referat de aprobare nr.3889/22.06.2021 și
Raport de specialitate nr.3890/22.06.2021 privind aprobarea PUZ - ,, pentru reglementare urbanistică
a zonei cuprinse între pârâul Culișer și strada Tompa Mihaly''  în municipiul Salonta, nr.cad.112106,
jud. Bihor - inițiator Primar, Török László.

Punctul  16: Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate  nr.2172/20.05.2021  privind
acordarea unui Aviz de principiu în soluționarea cererii nr.2172/22.04.2021 a domnului Hidiș Eugen-
Radu - inițiator Primar, Török László.

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

Punctul 17:  Proiect de hotărâre nr.79/24.06.2021; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.3916/23.06.2021 privind aprobarea Documentației de avizare a Lucrărilor de Investiție DALI și ai
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,,Reabilitare alei și parcări în incinta 4 de
blocuri P-ța Libertății - inițiator Primar, Török László.

Punctul 18: Proiect de hotărâre nr.81/24.06.2021; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.3922/23.06.2021 privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate și  a  indicatorilor tehnico-economici
pentru  obiectivul  de  investiții:  „Construire  Centru  sportiv  și  de  recreere  ”  strada  Sportului  nr.  2
municipiul Salonta jud Bihor și a Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții:  „Construire parcare acoperită  ”  strada Sportului nr. cad 113571, nr. 113566
Municipiul Salonta jud Bihor ”- inițiator Primar, Török László.

Punctul 19: Proiect de hotărâre nr.80/24.06.2021; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.3931/23.06.2021  privind  aprobarea  Studiului  de  Fezabilitate,  a  indicatorilor  tehnico-economici
rezultați din Studiul de Fezabilitate, Scenariul 1 recomandat de proiectant, aferent lucrării de utilitate
publică de interes local pentru obiectivul de investiție: ,, Prelungire strada Bartok Bela până la strada
Republicii în zona Colegiului Național Teodor Neș'', în condițiile Legii nr.255/2010 - inițiator Primar,
Török László.
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În cadrul ședinței, s-au adoptat un număr de 21 hotărâri, respectiv următoarele Hotărâri de la nr.
85-105:

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.85/2021 privind aprobarea ordinii de zi a
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 30.06.2021, votat în
unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.86/2021 privind suplimentarea ordinii de
zi  a  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  Salonta  din  data  de  30  Iunie  2021,  votat  în
unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.87/2021 privind  aprobarea procesului-
verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 27.05.2021 și
al ședinței extraordinare din data de 10.06.2021, respectiv 22.06.2021, votat în unanimitate cu
15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta nr.88/2021  privind stabilirea  nivelurilor
pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte asemenea taxe asimilate acestora,
precum și amenzile aplicabile pentru anul 2022, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.89/2021 privind aprobarea planului  de
amplasament   şi  delimitare  a  imobilului  pentru  imobilul  identificat  ca  Zona  blocurilor  de
locuințe din Piața Libertății nr. 1-3, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.90/2021 privind aprobarea planului  de
amplasament  şi  delimitare  a  imobilului  pentru  dezmembrarea  terenului  cu  nr.  cad
107034 cu suprafața de 7961 mp în două loturi, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.91/2021 privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate  și  a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  proiectul  de  investiții:  „  Creșterea
capacitații  de intervenție  pentru situații  de urgență în  Municipiul  Salonta prin crearea unei
acumulări  de  apă  în  intravilanul  municipiului  Salonta”  , votat  în  unanimitate  cu  15 voturi
,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.92/2021  privind aprobarea Planului de
asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare pentru gestionarea situațiilor de
urgență din Municipiul Salonta pe anul 2021, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al  Municipiului Salonta nr.93/2021  privind aprobarea  “Listei  de
Priorități” pe anul 2021, întocmită în baza criteriilor aprobate prin HCLMS nr.114/24.11.2016
privind adoptarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de
locuințe pentru imobilele repartizate în baza Legii nr.152/1998, în Municipiul Salonta, votat în
unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.94/2021  privind numirea Comisiei de
analiză și soluționarea contestațiilor cu privire la stabilirea accesului la locuințe ANL , precum
și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.95/2021  privind numirea Comisiei de
identificare  și  inventariere  a  terenurilor  pentru  punerea  în  aplicare  a  dispozițiilor  Legii
nr.15/2003  privind  sprijinul  acordat  tinerilor  pentru  construirea  unei  locuințe  proprietate
personală,  republicată,  cu  modificările și  completările  ulterioare  și  analizarea  cererilor  de
atribuire de teren, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.96/2021 privind însușirea contractului
de  Asistență  juridică  încheiat  între  Cabinet  de  Avocat  Lazea  Cosmin  și  Municipiul
Salonta prin Primar Török László în calitate de reprezentant legal, încheiat în vederea
reprezentării Municipiului Salonta în instanță , votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.97/2021 privind aprobarea planului de
amplasament  și  delimitare  a  imobilului  pentru  dezmembrarea  terenului  cu  nr.  cad
107041 cu suprafața de 12039 mp în trei loturi, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.98/2021  privind aprobarea planului de
amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Jokai Mór, votat în unanimitate cu 15
voturi ,,pentru''.
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• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.99/2021  privind aprobarea planului de
amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Ciprian Porumbescu, votat în unanimitate
cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.100/2021 privind aprobarea planului de
amplasament  și  delimitare  a  imobilului  aferent  străzii  Csokonai  Vitéz  Mihály, votat  în
unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.101/2021  privind aprobarea  PUZ  –
„pentru reglementare urbanistică a zonei cuprinse între pârâul Culișer și strada Tompa Mihaly”
în  Municipiul  Salonta,  nr.cad.112106,  județul  Bihor  , votat  în  unanimitate  cu  15  voturi
,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.102/2021  privind aprobarea
Documentației de avizare a Lucrărilor de Investiție DALI și ai indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului  de investiție „Reabilitare alei și parcări în incinta 4 de blocuri P-ța Libertății din
Municipiul Salonta, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.103/2021 privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:  „ Construire
Centru sportiv și de recreere  ”  strada Sportului nr. 2,  Municipiul Salonta județul Bihor și a
Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:
„Construire parcare acoperită  ”  strada Sportului nr. cad 113571, nr. cad 113566  Municipiul
Salonta jud Bihor ”, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.104/2021 privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de Fezabilitate, Scenariul 1
recomandat de poiectant,  aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul
de investiție: „ Prelungirea Strada Bartok Bela până în strada Republicii în zona Colegiului
Național  Teodor  Neș”,  în  condițiile  Legii  nr.255/2010, votat  în  unanimitate  cu  15  voturi
,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.105/2021 privind alegerea președintelui
de  ședință  a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta  pentru  luna  Iulie  2021, votat  în
unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

respectiv:
• Avizul  de Principiu nr.7/2021  în soluționarea cererii  nr.2172/22.04.2021 a domnului  Hidiș

Eugen-Radu, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.

Red./1 ex.
jr. Köteles Claudia
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