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CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI SALONTA

                                    Minuta ședinței 
                                     Consiliului Local Salonta

                                     din data de 30 octombrie 2020 

    Consiliul Local a fost convocat de îndată în ședință extraordinară prin Dispoziţia Primarului
nr.4/26.10.2020 cu respectarea prevederilor legale. 
       Având în vedere situația actuală generată de pandemia COVID-19, pentru a respecta dispozițiile
legale privind măsurile de distanțare fizică, locul de desfășurare a ședinței – Sala mare ( festivă) la
sediul Primăriei Municipiului Salonta. 

La ședință sunt prezenți un număr de 14 consilieri locali, cu drept de vot un număr de 14
consilieri locali, din 17 aleși, 16 consilieri în funcție - lipsând motivat dl consilier Kiss Ernő și dl
consilier Boiț Nicolae Ioan, iar mandatul consilierului supleant Szász Dénes Albert – nefiind validat
până la data prezentei.

De  asemenea,  alături  de  dl  primar  participă  dna  Secretar  general,  șefi  de  birouri  și
funcționari din cadrul compartimentelor de specialitate.

La această ședință participă în calitate de invitați dl Bujor Chirilă – director ADI Ecolect
Group Bihor,  dl  Dr.  Ing.  Pásztai  Zoltán Attila  – director  AVE Bihor  SRL, precum și,  ofițer  de
Poliție, Andrei Mocan - din partea Poliției Municipiului Salonta.

Totodată, sunt prezenți cetățeni ai Muncipiului Salonta, persoane interesate să participe la
discuțiile și dezbaterile privind modul de implementare al „Sistemului de management integrat al
deşeurilor'' în Municipiul Salonta (SMID), precum și să adreseze întrebări invitaților, reprezentaților
ADI Ecolect, respectiv dlui director AVE Bihor cu privire la  modul de calcul al tarifului prezentat
în contractele de salubrizare.

Potrivit  art.137 alin.(1)  din  Codul  administrativ,  şedinţa  este  legal  constituită.  Conform
HCLMS nr.1/23.10.2020 președinte de ședință pentru luna octombrie este dl Boiț Nicolae Ioan,
însă  deoarece  acesta  lipsește,  ședința  extraordinară  va  fi  condusă,  conform  Regulamentului  de
organizare şi funcţionare a Consiliului local al Municipiului Salonta, de următorul consilier aflat
pe listă în ordine alfabetică, și anume dna consilier Buz Ramona Angela.

În proiectul ordinii de zi al ședinței au  fost înscrise 5 puncte, respectiv:
Punctul 1:  Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat între

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) si UAT Salonta pentru realizarea
proiectului  „Sprijin  la  nivelul  regiunii  de dezvoltare  Nord-Vest  pentru pregătirea de proiectelor
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană,
centre  de  agrement/baze  turistice(  tabere  școlare),  infrastructura  si  servicii  publice  de  turism,
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură a Municipiului Salonta  - inițiator Primar,
Török László. 

Punctul 2:  Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice din Statul de funcții al
Aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Salonta, conform Anexei nr. 1.1.  - inițiator
Primar, Török László. 

Punctul 3:  Proiect de hotărâre  privind înființarea unui centru pentru colectarea deșeurilor
prin aport voluntar - inițiator Primar, Török László.

Punctul  4:  Proiect  de  hotărâre  privind desemnarea  reprezentanţilor  Consiliului  Local  al
Municipiului  Salonta  în  Consiliile  de  administraţie  ale  unităţilor  de  învăţământ  din  Municipiul
Salonta pentru anul școlar 2020-2021 - inițiator Primar, Török László.

Punctul  5:  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  structurii  pe  specialități  a  membrilor
Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri construite din fondurile ANL și a
solicitărilor de locuințe sociale - inițiator Primar, Török László.
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Față  de  ordinea  de  zi  prezentată  a  fost  aprobată  suplimentarea  acesteia  cu  următoarele
puncte: (proiecte de hotărâre):

Punctul  6: Proiect  de  hotărâre  pentru  numirea  reprezentantului  Consiliului  Local  al
Municipiului Salonta în Consiliul de Administraţie a SC Salgaz SA Salonta- inițiator Primar, Török
László.

Punctul  7:  Proiect  de  hotărâre  pentru  numirea  reprezentantului  Consiliului  Local  al
Municipiului Salonta în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Salgaz SA Salonta- inițiator Primar,
Török László.

Punctul 8: Proiect de hotărâre 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 - inițiator Primar, Török László.

În cadrul ședinței, s-au adoptat un număr de 11 hotărâri, respectiv următoarele Hotărâri de la
nr. 6-16:

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.6/2020 privind aprobarea proiectului
ordinii de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de
30 OCTOMBRIE 2020, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.7/2020  privind  suplimentarea
proiectului ordinii de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Salonta din data de 30
OCTOMBRIE 2020, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.8/2020 privind aprobarea  încheierii
Acordului de Parteneriat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)
și Unitatea Administrativ Teritorială Salonta pentru realizarea proiectului: „Sprijin la nivelul
regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiectelor finanțate din perioada de
programare  2021-2027  pe  domeniile  mobilitate  urbană,  regenerare  urbană,  centre  de
agrement/bazeturistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră  de  interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și /  sau drumuri de legătură a Municipiului Salonta,  votat în
unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr. 9/2020 privind transformarea funcției
publice din Statul de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Salonta,
votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta nr.10/2020 privind  stabilirea locației
Centrului de colectare a deșeurilor prin aport voluntar, votat în unanimitate cu 14 voturi
,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.  11/2020 privind  desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Salonta în Consiliile de administraţie ale
unităţilor  de  învăţământ  din  Municipiul  Salonta  pentru  anul  școlar  2020-2021,  votat  în
unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr. 12/2020 privind aprobarea structurii
pe specialități  a membrilor  Comisiei  sociale  de analiză a  solicitărilor  de locuințe  pentru
tineri construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL) și a solicitărilor de
locuințe sociale, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.
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• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.  13/2020  privind numirea
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Salonta în  Consiliul de Administraţie a
SC Salgaz SA Salonta, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.14/2020  privind  numirea
reprezentantului  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta  în  Adunarea  Generală  a
Acţionarilor a SC Salgaz SA Salonta, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.15/2020 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.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.16/2020  privind  alegerea
președintelui  de  ședință  a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta  și  a  supleantului
acestuia pentru luna Noiembrie 2020.

Red./1 ex.

jr. Köteles Claudia
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