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       Consiliul  Local a  fost  convocat de îndată în ședință extraordinară prin Dispoziţia
Primarului nr.117/29.12.2020 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 13 consilieri locali, cu drept de vot un număr de
13 consilieri locali,  din 17 aleși, 17 consilieri în funcție, lipsând nemotivat următorii:  dl
consilier  Boiț  Nicolae-Ioan,  dl  consilier  Sala  Răzvan-Sergiu,  dl  consilier  Szász Dénes-
Albert și dna consilier Tolnai Angela.

De asemenea, alături de dl primar participă 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
este condusă de către președintele de ședință dna consilier Dr. Gali Éva, conform HCLMS
nr.26/24.11.2020.

În proiectul ordinii de zi a ședinței a fost înscris un punct, respectiv:
Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale cuprinse în HCLMS nr.

104 din 7 iulie 2020 pentru participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice
și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public -  inițiator Primar,
Török László.

În cadrul ședinței s-au adoptat un număr de 2 hotărâri, respectiv următoarele Hotărâri
de la nr. 38-39:

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.38/2020 privind  aprobarea
proiectului ordinii de zi a şedinţei extraordinare a consiliului local  al Municipiului
Salonta din data de 30 decembrie 2020, votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.39/2020 privind îndreptarea
unor erori materiale cuprinse în HCLMS nr. 104 din 7 iulie 2020 pentru participarea
la  Programul  privind  sprijinirea  eficienței  energetice  și  a  gestionării  inteligente  a
energiei  în  infrastructura  de  iluminat  public, votat  în  unanimitate  cu  13  voturi
,,pentru''.
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