
  JUDEȚUL BIHOR 
MUNICIPIUL SALONTA
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI SALONTA

                                    Minuta ședinței 
                                     Consiliului Local Salonta

                                     din data de 31 august 2020 

   
     Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară prin Dispoziţia Primarului nr.329/25.08.2020,
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 – Casa de Cultură Zilahy
Lajos din Salonta.

La ședință au participat un număr de 11 consilieri locali, cu drept de vot un număr de 11
consilieri locali, din 17 în funcție, lipsând nemotivat următorii consilieri locali: dl Balogh Péter; dl
Boiţ Nicolae – Ioan; dna Buz Ramona – Angela; dl Sala Răzvan – Sergiu; dl Szász Dénes Albert și
dna Tolnai Angela.

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 Illyés Lajos,  conform HCLMS nr.105/07.07.2020.

În proiectul ordinii de zi al ședinței au  fost înscrise 11 puncte, respectiv:
Punctul 1: Raport anual nr. 5699/25.08.2020 al Primarului Municipiului Salonta privind

starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Salonta – prezintă Primar, d-l Török László.
Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea  executării unor lucrări conexe sistemului

public de alimentare cu apă din Municipiul Salonta ca urmare investițiilor „ Reabilitarea rețelei de
apă potabilă în Municipiul Salonta pe un număr de 11 străzi ”  și ,,  Reabilitarea rețelei de apă
potabilă pe str. Tincii din Municipiul Salonta ” finanțate prin PNDL - inițiator Primar, Török László.

Punctul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea  planului de amplasament și delimitare a
imobilului  cu suprafața  de 4000 mp în  vederea  asigurării  unui  spațiu  de colectare  a  deșeurilor
conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor - inițiator Primar, Török László. 

Punctul 4:  Proiect de hotărâre privind  denumirea obiectivul de investiție  „  Amenajare de
locuinţe  sociale  (de  necesitate),  prin  transformarea  clădirii  C1 –  dormitor,  str.  Şarcadului  nr.  1
Salonta, jud. Bihor”, finanțat prin Programul privind construirea de locuințe sociale și de necesitate
derulate,conform Legii nr.114/1996  - inițiator Primar, Török László.

Punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor de amplasament şi delimitare a
imobilului aferente străzii Vasile Goldiș - inițiator Primar, Török László. 

Punctul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor de amplasament şi delimitare a
imobilului aferente străzii Bihorului - inițiator Primar, Török László.

Punctul  7: Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  HCLMS  nr.114/28.06.2019  privind
aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare - inițiator Primar,
Török László. 

Punctul 8: Proiect de hotărâre privind apronbarea planurilor de amplasament şi delimitare a
imobilului aferente străzii Via Csutakos- inițiator Primar, Török László. 

Punctul 9: Referat de aprobare și Raport de specialitate nr.5043/18.08.2020 pentru emiterea
Avizului  de  Principiu  privind  solicitarea  nr.  5043/28.07.2020  a  SC  Adidac  SRL  pentru
achiziționarea terenului cu suprafața de 1198 mp înscris în CF vechi nr. 19301 cu nr. cad 2527 -
inițiator Primar, Török László.

Punctul 10: Raport nr.5274/04.08.2020 privind modul de realizare a protecției persoanelor
cu handicap grav – semestrul I anul 2020.

Punctul 11:  Adresa nr.5697/25.08.2020 privind obligația depunerii declarațiilor de avere,
respectiv declarațiilor de interese la încetarea mandatului de ales local.
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Față de ordinea de zi prezentată a fost aprobată suplimentarea acesteia cu următoarele două
puncte (proiect de hotărâre):

Punctul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – „ Construire seră producție roșii în
localitatea  Salonta  ”,  generat  de  imobilele  identificate  cu  nr.  cad  108297,  108298,  108299  în
suprafață totală de 23826 mp, Municipiul Salonta, județul Bihor, la solicitarea SC TOMATESAL
SRL - inițiator Primar, Török László. 

Punctul 13: Proiect de hotărâre privind  însușirea contractului de Asistență juridică  încheiat
cu Cabinet de Avocat Olah Lăcrimioara în vederea reprezentării Primarului Municipiului Salonta  în
Dosarul cu nr. 2089/111/2019 aflat pe rolul Curții de Apel Oradea având ca obiect Litigiu privind
funcționarii publici  (Legea nr. 188/1999) - inițiator Primar, Török László.

 
Punctul 14: Alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Salonta și

a supleantului acestuia pentru luna Septembrie 2020.

În cadrul ședinței s-au adoptat un număr de 13 hotărâri, respectiv următoarele Hotărâri de la
nr. 119-131:

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.119/2020 privind  aprobarea
proiectului  ordinii  de  zi  a  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  Salonta  din  data  de
31.08.2020, votat în unanimitate cu 11 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.120/2020 privind  suplimentarea
ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 31.08.2020, votat în
unanimitate cu 11 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.121/2020 privind  aprobarea
proceselor  verbale  ale  ședinței  Consiliului  Local  din  data  de  07.07.2020,  24.07.2020  și
12.08.2020, votat în unanimitate cu 11 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.122/2020 privind  aprobarea
executării unor lucrări conexe sistemului public de alimentare cu apă din Municipiul Salonta
ca urmare investițiilor „ Reabilitarea rețelei de apă potabilă în Municipiul Salonta pe un
număr de 11 străzi ”  și ,, Reabilitarea rețelei de apă potabilă pe str. Tincii din Municipiul
Salonta ” finanțate prin PNDL, votat în unanimitate cu 11 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.123/2020 privind aprobarea  planului
de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 4000 mp în vederea asigurării
unui  spațiu  de  colectare  a  deșeurilor  conform  prevederilor  Legii  nr.  211/2011  privind
regimul deșeurilor,  votat în unanimitate cu 11 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.  124/2020 privind  denumirea
obiectivul de investiție  „  Amenajare de locuinţe sociale (de necesitate), prin transformarea
clădirii C1 – dormitor, str.  Şarcadului nr. 1 Salonta, jud. Bihor”,  finanțat prin Programul
privind construirea de locuințe sociale și de necesitate derulate,conform Legii nr.114/1996,
votat în unanimitate cu 11 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.125/2020 privind aprobarea planului
de  amplasament  şi  delimitare  a  imobilului  aferente  străzii  Vasile  Goldiș,  votat  în
unanimitate cu 11 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.126/2020 privind aprobarea planurilor
de amplasament şi delimitare a imobilului aferente străzii Bihorului,  votat în unanimitate cu
11 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.127/2020 pentru modificarea HCLMS
nr.114/28.06.2019 privind aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale
de salubrizare,  votat în unanimitate cu 11 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.128/2020  privind  apronbarea
planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului aferente străzii Via Csutakos,  votat în
unanimitate cu 11 voturi ,,pentru''.
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• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.129/2020  privind  aprobarea PUZ –
„ Construire seră producție roșii în localitatea Salonta ”, generat de imobilele identificate cu
nr.  cad  108297,  108298,  108299  în  suprafață  totală  de  23826  mp,  Municipiul  Salonta,
județul Bihor, la solicitarea SC TOMATESAL,  votat în unanimitate cu 11 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.130/2020  privind  însușirea
contractului  de  Asistență  juridică   încheiat  cu  Cabinet  de  Avocat  Olah  Lăcrimioara  în
vederea reprezentării Primarului Municipiului Salonta  în Dosarul cu nr. 2089/111/2019 aflat
pe rolul Curții de Apel Oradea având ca obiect Litigiu privind funcționarii publici  (Legea
nr. 188/1999), votat în unanimitate cu 11 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.131/2020  privind alegerea
preşedintelui  de  şedinţă  a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta  şi  a  supleantului
acestuia pentru luna Septembrie 2020,  votat în unanimitate cu 11 voturi ,,pentru''.

• Proiectul  supus  dezbaterii  referitor  la  Referatul  de  aprobare  și  Raportul  de  specialitate
nr.5043/18.08.2020  pentru emiterea  Avizului  de  Principiu  privind  solicitarea  nr.
5043/28.07.2020 a SC Adidac SRL pentru achiziționarea terenului cu suprafața de 1198 mp
înscris în CF vechi nr. 19301 cu nr. cad 2527 fiind amânat din lipsă de cvorum legal, fără
dezbatere și vot.

Red./1 ex.

jr. Köteles Claudia
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