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                                   Minuta ședinței 

                                     Consiliului Local Salonta
                                     din data de 31 martie 2021

       Consiliul  Local  a  fost  convocat  în  ședință  ordinară  prin  Dispoziţia  Primarului
nr.126/25.03.2021 cu respectarea prevederilor legale. 
         Ședința s-a desfășurat cu respectarea recomandărilor privind măsurilor de sănătate publică, cu
participare fizică în Sala mică de ședințe, la sediul Primăriei Municipiului Salonta.  La ședință au
fost prezenți un număr de 17 consilieri locali, cu drept de vot un număr de 17 consilieri locali, din
17 consilieri în funcție.

La ședința publică, alături de dl primar mai participă dna Secretar general, șefi de birouri și
funcționari  din  cadrul  compartimentelor  de  specialitate,  precum  și  din  cadrul  unor  servicii
publice/instituții publice care își desfășoară activitatea se desfăşoară sub autoritatea administraţiei
publice  locale,  respectiv  aflate  în  subordonarea  CLMS.  De  asemenea  la  ședință  este  invitat
împuternicit șef Poliția Municipiului Salonta – Comisar șef de poliție, Moș Călin, în vederea unor
discuții privind probleme de interes local, cu privire la îmbunătățirea colaborării dintre cele doua
institiții și cu referire la măsurile necesare pentru a asigura și a crește gradul de siguranță publică în
Municipiul Salonta.
          Potrivit art.137 alin.(1) din Codul administrativ, şedinţa este legal constituită. Ședința este
condusă  de  către  președintele  de  ședință  dl  consilier  Illyés  Lajos, conform  HCLMS
nr.30/25.02.2021.

În cadrul ședinței  au  fost prezentate și supuse discuțiilor, următoatele puncte:
1. Raport de activitate pe anul 2020 nr.80/19.02.2021 - Unitatea de Asistență Medico-Socială

pentru bolnavi cronici – U.A.M.S. Salonta.  
2. Raport de activitate pe anul 2020 nr.25/19.02.2021 – Cantina Socială Salonta.
3. Raport de activitate pe anul 2020 – Piața Agroalimentară din Municipiul Salonta. 
4. Raport de activitate pe anul 2020 – Muzeul Memorial ''Arany János'' Salonta.
5. Adresa  nr.1853/24.03.2021  a  Secretarului  general  al  Municipiului  Salonta  privind

prezentarea  de  către  aleșii  locali  a  raportului  de  activitate  pe  anul  2020,  respectiv  a
raportului privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Salonta, conform
dispozițiilor alin.(1)-(3) ale art.225 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, cu modificările
și completările ulterioare. 

respectiv, supuse spre dezbatere și votului: 
Punctul 6:  Proiect de hotărâre privind privind transformarea unor funcții contractuale din

Statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Salonta - inițiator Primar,
Török László. 

Punctul 7:  Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali
ai Municipiului Salonta şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora  - inițiator Primar,
Török László.

Punctul 8:  Proiect de hotărâre privind încheierea Contractului de comodat între Municipiul
Salonta și Centrul Școlar de Educație Incluzivă  ''Bonitas''  Oradea și  semnarea unui protocol de
colaborare având ca scop final împrumutul cu titlu gratuit a unor bunuri mobile în vederea susținerii
activității didactice desfășurată în cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă ''Bonitas'' – Locația
Salonta- inițiator Primar, Török László.

Punctul 9:  Proiect de hotărâre  pentru privind soluționarea cererii  nr.  1429/05.03.2021 a
Parohiei Română Unită cu Roma, Greco-Catolică - inițiator Primar, Török László.

Punctul  10:  Referat  de  aprobare  nr.  1008/22.03.2021  și  Raport  de  specialitate  nr.
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1008/22.03.2021  privind  acordarea/neacordarea  unui  Aviz  de  principiu  în  soluționarea  cererii
nr.1008/05.03.2021 a numitului Balogh Imre - inițiator Primar, Török László

Punctul  11:  Referat  de  aprobare  nr.  1441/22.03.2021  și  Raport  de  specialitate  nr.
1441/22.03.2021  privind  acordarea/neacordarea  unui  Aviz  de  principiu  în  soluționarea  cererii
nr.1441/08.03.2021 a numitului Feke Gyorgy - inițiator Primar, Török László.

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

Punctul 14:  Proiect de hotărâre  privind însușirea contractelor de Asistență juridică încheiate
între  Cabinet  de  Avocat  Olah  Lăcrămioara  și  Municipiul  Salonta  prin  Primar Török  László  în
calitate de reprezentant legal, încheiate în vederea Reprezentării Municipiului Salonta în instanță în
Dosarul nr. 626/833/2020 aflat pe rolul Tribunalului Bihor și Dosarul  nr. 250/1/2021, aflat pe rolul
Înaltei Curți de Casație și Justiție - inițiator Primar, Török László. 

Punctul 15:  Proiect de hotărâre  privind  asocierea dintre  Județul Bihor – Consiliul  Județean
Bihor,   U.A.T.  Municipiul   Salonta,   U.A.T.  Municipiul  Marghita,  U.A.T.  Municipiul  Beiuș  și
U.A.T. Oraș Aleșd în scopul realizării unor centre de colectare a deșeurilor - inițiator Primar, Török
László. 

Punctul 16:  Proiect de hotărâre privind asocierea dintre  Județul Bihor – Consiliul Județean
Bihor,  U.A.T. Municipiul  Salonta, U.A.T. Municipiul Marghita, U.A.T. Municipiul Beiuș, U.A.T.
Oraș Aleșd și  Societatea Administrația  Domeniului Public Oradea S.A.  în scopul prestării  unor
servicii publice locale - inițiator Primar, Török László. 

Punctul 17:  Proiect de hotărâre privind soluționarea cererii nr.1222 din data de 24.02.2021 a
Asociației Caritas Catolica - inițiator Primar, Török László. 

Punctul  18:  Proiect  de  hotărâre  pentru  completarea  HCLMS  nr.  127/31.08.2017  privind
aprobarea  documentației  tehnico-economice  (faza  DALI)  și  indicatoriilor  tehnico-economici,
inclusiv Anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată pentru obiectivul 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, precum și pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de
proiect,  respectiv  a  Acordului  de  Parteneriat,  astfel  cum  a  fost  modificat  prin  HCLMS  nr.
188/27.09.2018, nr. 41/14.03.2019 și nr. 255/19.12.2019.  - inițiator Primar, Török László. 

În cadrul ședinței, s-au adoptat un număr de 13 hotărâri, respectiv următoarele Hotărâri de la
nr. 31-43.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.31/2021 privind aprobarea proiectului
ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de
31.03.2021, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''. 

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.  32/2021 privind  suplimentarea
proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 31 martie
2021, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr. 33/2021 privind aprobarea procesului
verbal al ședinței Consiliului Local din data de 25.02.2021, votat în unanimitate cu 17 voturi
,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.34/2021 privind transformarea unor
funcții  contractuale  din  Statul  de  funcții  al  Aparatului  de  specialitate  al  Primarului
Municipiului Salonta, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.35/2021 privind aprobarea modelului
legitimaţiei pentru aleşii locali ai Municipiului Salonta şi a modelului semnului distinctiv al
calităţii acestora, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.
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• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.36/2021  privind încheierea
Contractului de comodat între Municipiul Salonta și Centrul Școlar de Educație Incluzivă
''Bonitas'' Oradea și semnarea unui protocol de colaborare având ca scop final împrumutul
cu titlu gratuit a unor bunuri mobile în vederea susținerii activității didactice desfășurată în
cadrul  Centrului  Școlar  de  Educație  Incluzivă  ''Bonitas'' –  Locația  Salonta, votat  în
unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.37/2021 privind atribuirea în folosință
gratuită către Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică a unei suprafețe de teren
aparținând domeniului privat al Municipiului Salonta, în vederea construirii unui lăcaș de
cult , votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.38/2021 privind însușirea contractelor
de  Asistență  juridică  încheiate  între  Cabinet  de  Avocat  Olah  Lăcrămioara  și  Municipiul
Salonta  prin  Primar Török László  în  calitate  de  reprezentant  legal,  încheiate  în  vederea
Reprezentării Municipiului Salonta în instanță în Dosarul nr. 626/833/2020  aflat pe rolul
Tribunalului  Bihor și  Dosarul   nr.  250/1/2021,  aflat  pe  rolul  Înaltei  Curți  de Casație  și
Justiție, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.39/2021 privind  asocierea  dintre
Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor,  U.A.T. Municipiul  Salonta,  U.A.T. Municipiul
Marghita, U.A.T. Municipiul Beiuș și U.A.T. Oraș Aleșd în scopul realizării unor centre de
colectare a deșeurilor, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.40/2021  privind  asocierea  dintre
Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor,  U.A.T. Municipiul  Salonta, U.A.T. Municipiul
Marghita,  U.A.T.  Municipiul  Beiuș,  U.A.T.  Oraș  Aleșd  și  Societatea  Administrația
Domeniului Public Oradea S.A.  în scopul prestării unor servicii publice locale  ,  votat în
unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al  Municipiului Salonta nr.41/2021 privind  darea în folosință
gratuită  până la data de 31.12.2025  a unui spațiu cu suprafața de 15 mp, cu destinația de
sediu social, situat în clădirea situată în Salonta, Str. I.C. Cantacuzino nr. 2-4 către Asociația
Caritas Catolica, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.42/2021 pentru modificarea  HCLMS
nr.  127.31.08.2017  privind  Aprobarea  documentației  tehnico-economice  (faza  DALI)  și
indicatoriilor  tehnico-economici,  inclusiv  Anexa  privind  descrierea  sumară  a  investiției
propusă a fi realizată pentru obiectivul 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 ( ...)  Grup vulnerabil: persoane vârstnice, precum
și pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv a Acordului de
Parteneriat, astfel cum a fost modificat prin HCLMS nr. 188/27.09.2018, nr. 41/14.03.2019
și nr. 255/19.12.2019, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.43/2021 privind  alegerea
președintelui de ședință, domnul  Kiss Ernő și a supleantului acestuia pe luna Aprilie 2021,
domnul Nagy Árpád – Ferencz, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''. 

 Având în vedere concluziile și avizul de amânare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului
şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism pentru  soluționarea  cererilor  supuse
acordări/neacordării  unui  Aviz de  principiu,  s-a votat  cu  unanimitate  de  voturi  ,,pentru''
amânarea dezbaterii și votului cererilor în cauză.

Red./1 ex.
jr. Köteles Claudia
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