
REGISTRUL
hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Salonta în anul 2019

HCLMS
Nr./data

Conținutul hotărârii Observații

Ședință Ordinară Ianuarie

  1./31.01.2019 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a CLMS din data de 31.01.2019

  2./31.01.2019 Privind completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a CLMS din data de 31.01.2019

  3./31.01.2019 Privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de
21.12.2018

  4./31.01.2019 Privind  aprobarea  cererii  nr.  7389/14.12.2018  a  Molnár  Ernő  Hunor,  prin  care  solicită  închirierea
terenului în suprafaţă de  252/494 mp, identificat  cu nr.  top.  111195, aferent clădirii  C1 și aferent
accesului la clădirea C1, înscris în CF 111195 Salonta cu nr. topo. 111195, situat în Mun. Salonta, str.
Aradului, nr. 82

  5./31.01.2019 Privind aprobare concesionarea directă, pe durata existenţei construcţiei, a terenului în suprafaţă de 135
de mp, înscris în CF nr. 111406 cu nr. cad. 111406, proprietatea privată a Municipiului Salonta, situat în
Salonta, str. Tompa Mihaly nr. 3, către d-l Ardelean Raul Alex  

  6./31.01.2019 Privind  aprobarea planului  de amplasament  şi delimitare a imobilului pentru imobilul identificat ca
Zona Gara - Republicii 117

  7./31.01.2019 Privind aprobarea planului  de amplasament  şi delimitare a imobilului pentru imobilul identificat ca
Zona Gara – Mărășești 2 

  8./31.01.2019 Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului aferent străzii Bajza József 

  9./31.01.2019 Privind  aprobarea Proiect  Tehnic de Execuție nr.5664/2018,  înregistrat  cu nr.  8371 din 28.12.2018
pentru  lucrări  de  ”Reamenajarea  aleilor  și  parcărilor  din  cvartalul  de  blocuri  Zona  gării,  străzile:
Republicii, Ady Endre și Gara Salonta (str.Mărășești ) Incinta 1 - Etapa 2”

10./31.01.2019 Privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru Reamenajarea aleilor și parcărilor din cvartalul de blocuri
cuprins între străzile: Republicii, Ady Endre și Gara Salonta (str.Marășești) Incinta 1 -Etapa 1”

11./31.01.2019 Privind  aprobarea planului  de amplasament şi delimitare a imobilului aferent străzii Mikes Kelemen

12./31.01.2019 Privind aprobarea planului  de amplasament şi delimitare a imobilului aferent străzii FN (fără nume)
situată între str. Ady Endre și Ion Creangă 
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13./31.01.2019 Privind  aprobarea Documentație tehnică  privind  “Lucrări pentru  asigurarea  condițiilor tehnice
corespunzătoare desfășurarii circulației rutiere în condiții de siguranță în strada Corneliu Coposu”

14./31.01.2019 Privind  aprobarea planului  de amplasament şi delimitare a imobilului aferent străzii Dankó Pista  Aviz Favorabil cu
mențiune

15./31.01.2019 Privind  aprobarea planului  de amplasament şi delimitare a imobilului aferent străzii Nicolaus Olahus

16./31.01.2019 Privind  rectificarea  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta  nr.258/21.12.2018  privind
soluționarea cererrii nr. 7518/27.11.2018 a Asociaţiei PUERIS (Asociația comitetului de părinți), prin
care se solicită acordul privind stabilirea sediului asociaţiei  

17./31.01.2019 Privind însușirea contractării de servicii de asistență juridică –contract nr. 246921 din 28.01.2019 

18./31.01.2019 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Salonta, domnul Cseke
Sándor şi a supleantului acestuia pentru luna Februarie 2019, doamna Gáll Éva.

Ședință Ordinară Februarie

19/28.02.2019 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a CLMS din data de 28.02.2019

20/28.02.2019 Privind aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de
31.01.2019

21/28.02.2019 Privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona la nivelul Municipiului Salonta în anul şcolar 2019-
2020 -

22/28.02.2019 Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor actualizat pe anul 2019 

23/28.02.2019 Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului aferent străzii Puskin 

24/28.02.2019 Privind  aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului aferent străzii E. Gojdu

25/28.02.2019 Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului aferent străzii Victor Hugo 

26/28.02.2019 Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului aferent străzii Horea

27/28.02.2019 Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului  reprezentând strada „ Nouă ” ,
situată între strada Kulin György și strada Horea 

28/28.02.2019 Privind însușirea răspunsurilor la Interogatoriul solicitat în Dosarul nr.1492/111/2018 

29/28.02.2019 Privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la
nivelul UAT Salonta

30/28.02.2019 Privind  privind aprobarea PUZ – ,,Modernizare fermă pomicolă la SC Raflor Com SRL” la solicitarea
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SC Raflor Com SRL Salonta

31/28.02.2019 Privind modificarea Anexei 2 la HCLMS nr. 241/29.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și de cofinanțare reprezentând valoarea investiției pentru obiectivul „Reabilitarea rețelei de
apă potabilă în Municipiul Salonta pe un număr de 11 străzi”

32/28.02.2019 Privind modificarea Anexei 2 la HCLMS nr. 242/29.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și de cofinanțare reprezentând valoarea investiției pentru obiectivul  „ Extinderea rețelei de
canalizare în Municipiul Salonta – Etapa a II-a - pe un număr de 15 străzi ” 

33/28.02.2019 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Salonta, doamna Gáll Éva
şi a supleantului acestuia pentru luna Martie 2019, domnul Gyulai Sándor Attila.

Ședință ExtraOrdinară Martie

34/14.03.2019 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a CLMS din data de 14.03.2019

35/14.03.2019 Privind aprobarea completării ordinii de zi şedinţei extraordinare a CLMS din data de 14.03.2019

36/14.03.2019 Privind  aprobarea  Statului  de  funcții şi  Organigramei  aparatului de  specialitate  al  Primarului
Municipiului Salonta și a serviciilor subordonate CLMS

37/14.03.2019 Privind  aprobarea  modificării gradului  profesional  al  Consilierului  juridic,  din  debutant  în  gradul
profesional II din cadrul Aparatului Permanent de lucru al Consiliului Local

38/14.03.2019 Privind aprobarea Statului de funcţii și Organigramei Spitalului Municipal Salonta

39/14.03.2019 Privind  aprobarea propunerii privind  evaluarea performanţelor   profesionale  individuale ale
Secretarului  Municipiului  Salonta

40/14.03.2019 Privind  aprobarea  actualizării  valoarei  manoperei  conform  OUG114/2018,  pentru  Proiect
Tehnic„ Reamenajarea  aleilor și parcărilor din cvartalul de blocuri cuprins între străzile: Republicii,
Ady Endre și Gara Salonta (str.Mărășești) Incinta I ; Etapa I.

41/14.03.2019 Privind modificarea Hotărârii nr. 127/31.08.2017 privind Aprobarea documentației tehnico-economice
(Faza  DALI)  și  a  indicatorilor   tehnico-economici,  inclusiv  anexa  privind  descrierea  sumară  a
investiției propusă a fi realizată pentru Proiectul „ Reabilitare și schimbare destinație în Centru de Zi
Bătrânii  Comunității  Salonta”  din  Municipiul  Salonta  (imobilul  situat  pe  str.  Cantacuzino  nr.2-4,
identificat prin nr. cad.vechi 2690-C9/nr.cad.nou101615-C9, înscris în CF nr.101615 Salonta/CF vechi
NDF 137, Secția Oftalmologie veche) în cadrul Programului Operaţional 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
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îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, 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.

Ședință De Îndată Martie

42/22.03.2019 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a CLMS din data de 22.03.2019

43/22.03.2019 Privind modificarea Anexei 2 la HCLMS nr. 242/29.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și de cofinanțare reprezentând valoarea investiției pentru obiectivul  „ Extinderea rețelei de
canalizare în Municipiul Salonta – Etapa a II-a - 
pe un număr de 15 străzi ” 

44/22.03.2019 Privind aprobarea  Studiului  de  Fezabilitate  și  a  indicatorilor  tehnico-economici,  asigurarea
cofinanțării, asiguarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi  acoperirea contravalorii
cheltuielilor altele decât cele eligibile ai obiectivului/proiectului de investiții „Creșterea producției de
energie din resurse regenarabile mai puțin exploatate obținute în perimetrul geotermal Salonta ”,  ca
urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 114/2018

45/22.03.2019 Privind soluţionarea cererii nr. 1426/19.03.2019 a SC Aqua Club SRL

Ședință Ordinară Martie

46/29.03.2019 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a CLMS din data de 29.03.2019

47/29.03.2019 Privind aprobarea completării ordinii de zi a şedinţei ordinare a CLMS din data de 29.03.2019

48/29.03.2019 Privind aprobarea proceselor verbale ale ședințelor consiliului local din data de 28.02.2019; 14.03.2019
și 22.03.2019

49/29.03.2019 Privind aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Salonta pe anul 2018

50/29.03.2019 Privind însușirea inventarului bunurilor materiale care aparțin Municipiului Salonta

51/29.03.2019 Privind contul de execuție bugetară pe anul 2018

52/29.03.2019 Privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli de protocol și consumul lunar de carburanți pentru
autoturismele, utilajele aflate în dotare la nivelul administrației publice locale a Municipiului Salonta 

53/29.03.2019 Privind soluţionarea cererii nr. 1344/14.03.2019 a SC Love Impex SRL

54/29.03.2019 Privind modul de administrare a imobilului situat pe str. Republicii nr. 92, compus din construcție care
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a avut destinaţia de baie populară cu suprafaţa construită de 320 mp – C1 și teren în suprafaţa de 1286
mp, înscris în CF nr. 18630 cu nr. cadastral 1824, 
în proprietatea publică a Municipiul Salonta 

55/29.03.2019 Privind  modul de administrare a terenului identificat cu nr. cad. 103159, în suprafață de 3247, înscris
în CF nr. 103159, situat în str. Ghestului, aflat în proprietatea privată 
a Municipiului Salonta  

56/29.03.2019 Pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică
sau privată a Municipiului Salonta în vederea instalării, întreţinerii, inlocuirii sau mutării reţelelor de
comunicaţii  electronice  sau  a  elementelor  de  infrastructură  necesare  susţinerii  acestora,  modul  de
utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de reţele de
comunicaţii electronice potrivit Legii nr. 154/2012 și Legii 159/2016, a modelelor de contracte de acces
și a tarifelor

57/29.03.2019
Republicare
Republicare(2)

Privind propunerea  de  schimbare  a  destinaţiei  de unitate  de  învăţământ  a  imobilului  situat  pe  str.
Regele Ferdinand nr.2, înscris în CF nr.109173 cu nr.cad 109173, în care a funcționat Grădinița cu
Program Normal Nr.3

HCLMS 70/15.04.2019
 și 

HCLMS 110/28.06.2019

  

58/29.03.2019
Republicare

Privind propunerea  de  schimbare  a  destinaţiei  de unitate  de  învăţământ  a  imobilului  situat  pe  str.
Republicii nr.113, înscris în CF nr.105564 cu nr.cad 105564, în care a funcționat Grădinița cu Program
Prelungit „Ursuleț”

HCLMS 102/13.06.2019

59/29.03.2019 Privind  aplicarea  prevederilor  OUG nr.  114/2018  la  Contractul  de  achiziție  publică  de  lucrări  nr.
5841/17.09.2018 încheiat cu SC Dumexim SRL pentru obiectivul de investiții:  „Extinderea rețelei de
canalizare în Municipiul Salonta – Etapa a II-a -
 pe un număr de 15 străzi ”

60/29.03.2019 Privind  aplicarea  prevederilor  OUG nr.  114/2018  la  Contractul  de  achiziție  publică  de  lucrări  nr.
5834/17.09.2018 încheiat cu SC Edas Exim SRL pentru obiectivul de investiții:  „Reabilitarea rețelei de
apă potabilă în Municipiul Salonta pe un număr de 11 străzi ” 

61/29.03.2019 Privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Salonta și a supleantului
acestuia pentru luna Aprilie 2019
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ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ APRILIE

62/15.04.2019 Privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  extraordinare  a  Consiliului  Local  Salonta  din  data  de
15.04.2019

63/15.04.2019 Privind aprobarea completării ordinii de zi a şedinţei ordinare a CLMS din data de 15.04.2019

64/15.04.2019 Privind aprobarea Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta

65/15.04.2019 Privind  Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019 al Municipiului Salonta – actualizat
conform bugetului aprobat pe anul 2019

66/15.04.2019 Privind  aprobarea  Studiului  de  Fezabilitate  și  a  indicatorilor  tehnico-economici  ai
obiectivului/proiectului de investiții „Reabilitarea și modernizarea zonei centrale Piața Libertății din
Municipiul Salonta” 

67/15.04.2019 Privind aprobarea Procedurii privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Salonta a programelor
sportive derulate în cadrul programului de utilitate publică "Promovarea sportului de performanţă" ale
cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza Municipiului Salonta în baza Legii nr. 69/2000 a
educației fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare

68/15.04.2019 Pentru  organizarea  licitaţiei  publice  în  vederea  concesionării  parterului  imobilului  situat  pe  str.
Republicii nr. 10 reprezentând construcție S+P+2E înscrisă în CF nr. 107981

69/15.04.2019 Privind soluţionarea  cererii  nr.  2929/04.05.2018 a  SC RCS&RDS SA,  prin care  solicită aprobarea
ocupării  unor  terenuri  aflate  în  proprietatea  Municipiului  Salonta  în  vederea  realizării  reţelei  de
telecomunicaţii prin fibră optică

70/15.04.2019 Privind modificarea HCLMS nr.57/2019 privind propunerea de schimbare a destinaţiei de unitate de
învăţământ a imobilului situat pe str. Regele Ferdinand nr.2, înscris în CF nr.109173 cu nr.cad 109173,
în care a funcționat Grădinița cu Program Normal Nr.3

71/15.04.2019 Privind  constituirea  comisiei  speciale  pentru   întocmirea  inventarului  bunurilor  care  alcătuiesc
domeniul public al Municipiului Salonta 

 Abrogată prin HCLMS nr.
192/31.10.2019

72/15.04.2019 Privind  aprobarea  participării  Municipiului  Salonta  în  calitate  de  partener  la  realizarea  proiectului
”Proiect  integrat  pentru  dezvoltarea  durabilă  în  zona  montană  a  județului  Bihor,  îmbunătățirea
accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență -
faza  Full  Aplication”  în  vederea  finanțării  acestuia  în  cadrul  Programului  Interreg  V-A România-
Ungaria 2014-2020.

Modificată prin HCLMS
nr. 145/02.08.2019
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ȘEDINȚĂ ORDINARĂ APRILIE

73/25.04.2019 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 25.04.2019

74/25.04.2019 Privind  aprobarea  proceselor  verbale  ale  ședințelor  consiliului  local  din  data  de  29.03.2019  și
15.04.2019

75/25.04.2019 Privind avizarea documentației de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea staţiei de
sortare/ Transfer din Zona 3 - Salonta , operarea staţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea
şi a serviciului de colectare, transport şi a altor fluxuri de deşeuri din Zona 3 - Salonta din cadrul
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bihor

76/25.04.2019 Privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE, cu scopul de a implementa
şi realiza proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”

77/25.04.2019 Privind mandatarea Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară „ Ecolect Group ” Bihor, prin Aparatul tehnic al
asociației  ca  în  numele  și  pe  seama  municipiului  Salonta  să  încheie,  alături  de  operatorii  de
salubritate,decontracte/parteneria te cu organizațiile care implementeaza obligațiile privind răspunderea extinsă a
producătorului (OTR), pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în
deșeurile municipale

78/25.04.2019 Privind  stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte asemenea
taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2020.

79/25.04.2019 Privind numirea Comisiei de evaluare și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea evaluării
proiectelor/programelor depuse de cluburile sportive de drept privat din Municipiul Salonta conform
Procedurii aprobată prin HCLMS nr.67/15.04.2019

80/25.04.2019 Privind  neasumarea  responsabilității  organizării  și  derulării  procedurilor  de  atribuire  a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare
a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul pentru școli al României

81/25.04.2019 Privind  aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă din Municipiul Salonta pe anul 2019.

82/25.04.2019 Privind însuşirea contractării de servicii de asistenţă juridică – contract nr. 246995 din 12.04.2019

83/25.04.2019 Privind stabilirea Zilelor 17-19 mai, ca perioadă de desfășurare 
a Zilelor Orașului în 2019.

84/25.04.2019 Privind soluționarea cererii nr.6592/2018 a d-nei Krajcsi Irina Etelca. 

85/25.04.2019 Privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Salonta și a supleantului
acestuia pentru luna Mai 2019.
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ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ MAI

86/20.05.2019 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local Salonta din data de 20.05.2019.

87/20.05.2019 Privind  aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului aferent străzii Oradiei.

88/20.05.2019
Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului constând în teren cu suprafața de
7847 mp situat lângă Stadionul municipal Salonta.

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ MAI

89/30.05.2019 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 30.05.2019.

90/30.05.2019 Privind aprobarea completării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de
30.05.2019.

91/30.05.2019 Privind  aprobarea  proceselor  verbale  ale  ședințelor  consiliului  local  din  data  de  25.04.2019  și
20.05.2019.

92/30.05.2019 Privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de concesiune a serviciului public privind
distribuția gazelor naturale in Municipiul Salonta nr. 117/28.12.2004 și modificarea Contractului nr.
9074/04.09.2015 încheiat cu S.C. SALGAZ S.A.

93/30.05.2019 Privind aprobarea Statului de funcţii si Organigramei Casei de Cultură ''Zilahy Lajos''.

94/30.05.2019 Privind mandatarea reprezentantului  unității administrativ teritoriale să voteze în Adunarea Generală a
Asociaților ADI ECOLECT GROUP pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare, Strategiilor de
contractare, Studiilor de fundamentare 
și a Documentațiilor de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităților componente
ale serviciului de salubrizare în județul Bihor.

95/30.05.2019 Privind  soluţionarea  cererilor  nr.  7436/18.12.2018,  1851/02.04.2019,  2747/03.05.2019,
2115/15.04.2019, 3261/27.05.2019 ale SC ABRA AGROSUIN SRL pentru aprobareadocumentaţiei de
urbanism PUZ: 
"Înfiinţare fermă zootehnică în cadrul SC Abra Agrosuin SRL, loc. Salonta, jud. Bihor" pentru imobilul
cu nr. cadastral 108502 Salonta

96/30.05.2019 Privind reprezentarea Municipiului Salonta şi al Consiliului local al Municipiului Salonta în Dosarul cu
nr. 1740/111/2018  aflat pe rolul instanței Curtea de Apel Oradea

97/30.02.2019 Privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Salonta și a supleantului
acestuia pentru luna Iunie 2019.
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ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ IUNIE 

98/13.06.2019 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local Salonta din data de 13.06.2019.

99/13.06.2019 Privind modificarea art.4 alin.(1) și (2) din Hotărârea CLMS nr. 228/08.11.2018 privitor la Acordul de
parteneriat dintre UAT Salonta și Asociația Caritas Catolica Oradea

100/13.06.2019 Privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță în anul 2019, pentru
angajații din aparatul de specialitate al Municipiului Salonta și din instituțiile subordonate

101/13.06.2019 Privind  înscrierea  proprietăţii  publice  a   Municipiului  Salonta  asupra  imobilului  înscris  în  CF  nr.
107039 cu nr. cad. 217 reprezentând Stadionul Municipal 

102/13.06.2019 Pentru completarea   HCLMS nr.58/29.03.2019   privind  propunerea  de  schimbare  a  destinaţiei  de
unitate de învăţământ a imobilului situat pe str.Republicii nr.113, înscris în CF nr.105564 cu nr.cad.
105564 în care a funcționat Grădinița cu Program Prelungit “Ursuleț”.

103/13.06.2019 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  Casei de Cultură ''Zilahy Lajos'' din
Salonta.      

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ IUNIE 

104/28.06.2019 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 28.06.2019.

105/28.06.2019 Privind aprobarea completării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de
28.06.2019.

106/28.06.2019 Privind  aprobarea  proceselor  verbale  ale  ședințelor  consiliului  local  din  data  de  30.05.2019  și
13.06.2019.

107/28.06.2019 Privind soluționarea cererii a SC Salgaz SA înregistrată sub nr. 3295/28.05.2019.

108/28.06.2019 Privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare,  administrare  şi  funcţionare  al  Cimitirului  din
Municipiul Salonta

109/28.06.2019 Privind Programul anual de achiziții – actualizat aferent proiectelor implementate 
în cadrul POR 2014-2020, 8.1-8.3 și  ROHU-14 , ROHU – 280, ROHU - 140

110/28.06.2019 Pentru  completarea  HCLMS nr.57/29.03.2019  –  Republicată,  privind   propunerea  de  schimbare  a
destinației  de unitate  de învățământ  a  imobilului  situat  pe  str.Regele Ferdinand nr.2,  înscris  în CF
nr.109173 cu nr.cad 109173 în care a funcționat Grădinița cu Program Normal Nr.3.

111/28.06.2019 Privind  aprobarea  unor  planului  de  amplasament  şi  delimitare  a  imobilului  aferente  unor  terenuri
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situate în P-ța 8 Martie.

112/28.06.2019 Privind  aprobarea  documentatiei  tehnico  economice  faza  DALI  nr.8355  /2018  pentru
,,MODERNIZARE STRĂZI ȘI REABILITARE STRUCTURĂ RUTIERĂ STRĂZI SECUNDARE''.

113/28.06.2019 Privind  aprobarea  modificari  documentației  tehnico-economice  ca  urmare  a  actualizării  prețului
conform  OUG.114/2018  la Proiect  Tehnic  de  Execuție  nr.5664/2018,  înregistrat  cu  nr.  8371  din
28.12.2018  pentru lucrări de ” Reamenajarea aleilor și parcărilor din cvartalul de blocuri Zona gării,
străzile: Republicii, Ady Endre și Gara Salonta. Incinta 1 - Etapa 2”.

114/28.06.2019 Privind aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare.

115/28.06.2019 Privind asigurarea pazei a 70,93 ha aferent obiectivului de investiție denumit „Reconstrucție ecologică
forestieră  pe  terenuri  degradate,  constituite  în  perimetrul  de  ameliorare  Baia  Veche  –  Izvoare,
Municipiul Salonta, jud. Bihor, cu suprafața 102,46 ha”, suprafața plantată = 100,59 ha.

116/28.06.2019 Privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Salonta și a supleantului
acestuia pentru luna Iulie 2019.

ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ IULIE 

117/01.07.2019 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local Salonta din data de 01.07.2019

118/01.07.2019 Privind rectificarea Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta.

119/01.07.2019 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a destinației de locuințe sociale a obiectivului de
investiţie “Amenajare de locuinţe sociale (de necesitate), prin transformarea clădirii C1 – dormitor,
Salonta, str. Şarcadului, nr. 1” - etapa actualizare D.A.L.I.

120/01.07.2019 Privind  aprobarea  asigurării  din  bugetul  local  a  finanțării  unor  categorii  de  cheltuieli,  care  nu  se
finanțează de la bugetul de stat prin Programul privind construirea de locuințe sociale și de necesitate
derulate conform Legii nr.114/1996 pentru obiectivul de investiție ''Amenajare de locuinţe sociale (de
necesitate), prin transformarea clădirii C1 - dormitor, Salonta, str. Şarcadului, nr. 1”.

121/01.07.2019 Privind  realizarea  unui  proiect  de  investiții  constând  în  Stație  (autogară)  de  autobuze  și  Stație  de
încarcare pentru mașini electrice.

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ IULIE 

122/11.07.2019 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 11.07.2019

123/11.07.2019 Privind aprobarea completării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de
11.07.2019
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124/11.07.2019 Privind  aprobarea  proceselor  verbale  ale  ședințelor  consiliului  local  din  data  de  28.06.2019  și
01.07.2019

125/11.07.2019 Privind aprobarea modificării unor grade profesionale

126/11.07.2019 Privind aprobarea Caietului de obiective și a Regulamentului de organizare și desfăşurare a concursului
de  proiecte  de  management,  la  concursurile  organizate  pentru  ocuparea  postului  de  manager  la
instituțiile publice de cultură din Municipiul Salonta

127/11.07.2019 Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului constând în teren cu suprafața de
1043 mp situat în zona Stadionului Municipal

128/11.07.2019 Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului constând în teren cu suprafața de
2759 mp situat în zona Stadionului Municipal

129/11.07.2019 Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului constând în teren cu suprafața de
395 mp situat în zona Stadionului Municipal

130/11.07.2019 Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului constând în teren cu suprafața de
45 mp situat în zona Stadionului Municipal 

131/11.07.2019 Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului constând în teren cu suprafața de
3376 mp situat în zona Stadionului Municipal

132/11.07.2019 Privind  modificarea  HCLMS nr.  120/01.07.2019  privind  aprobarea  asigurării   din  bugetul  local  a
finanțării unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat  prin Programul privind
construirea de locuințe sociale și de necesitate derulate conform Legii nr. 114/1996 pentru obiectivul de
investiție  „  Amenajare de locuinţe sociale (de necesitate), prin transformarea clădirii C1 – dormitor,
Salonta, str. Şarcadului, nr. 1”. 

133/11.07.2019 Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului constând în teren cu suprafața de
1885 mp situat în zona Stadionului Municipal 

134/11.07.2019 Privind propunerea de majorare a capitalului social al SC SALGAZ SA.

135/11.07.2019 Privind aplicarea prevederilor art. 66 a OUG nr. 114/2018 referitoare la CAM de 2,25% la Contractul
de achiziție publică de lucrări nr. 5841/17.09.2018 încheiat cu SC Dumexim SRL pentru obiectivul de
investiții: „Extinderea rețelei de canalizare în Municipiul Salonta – Etapa a II-a - pe un număr de 15
străzi”. 

136/11.07.2019 Privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între U.A.T Salonta  – Consiliul Local Salonta și
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării obiectivelor de investiții constând
în  ”Reabilitare  și  amenajare  Casa  de  incubator  pentru  tineri  întreprinzători  și  Centru  de  Educare
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Economică”, ”Întocmire Masterplan pentru studiu de fezabilitate Bazinul Didactic”, ”Dotare spații de
joacă pentru copii cu echipamentele/obiective de siguranță ridicată”, respectiv achiziționare răsuflător
aerotermă pentru ”Sala de sport Sándor Peter ”.

137/11.07.2019 Privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Salonta și a supleantului
acestuia pentru luna August 2019.

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ AUGUST

138/02.08.2019 Privind aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Salonta din data
de 02.08.2019.

139/02.08.2019 Privind aprobarea rectificării Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta. 

140/02.08.2019 Privind  neexercitarea  dreptului  de  preemțiune  pentru  cumpărarea  imobilului ''Hotel  Central''  –
monument istoric, conferit prin Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.     

141/02.08.2019 Privind însușirea contractului de asistență juridică nr. 251638 din 26.07.2019 înregistrat la registratura
Primăriei Municipiului Salonta sub nr. 4745 din 26 iulie 2019 încheiat cu Cabinet de avocat Cocaină
Mirela în vederea reprezentării Municipiului Salonta în Dosarul nr. 1922/111/2019 având ca obiect
Contestație împotriva Dispoziției Primarului nr. 185 din 24 mai 2019.

142/02.08.2019 Privind însușirea contractelor de Asistență juridică încheiate între Cabinet de Avocat Csucsuj Krisztina
și Municipiul Salonta, prin Primar Török László în calitate de reprezentant legal, încheiate în vederea
reprezentării Municipiului Salonta în instanță, în Dosarele Nr. 2059/111/2019 și 2089/111/2019 aflate
pe rolul Tribunalului Bihor.

143/02.08.2019 Privind soluționarea adresei nr. 4765/26.07.2019 a Societății Culturale Arany János privind executarea
lucrărilor aferente proiectului „ Reparații capitale la Palatul Arany János, Salonta Pța Libertății nr. 4 ”.

144/02.08.2019 Privind  actualizarea  Studiului  de  fezabilitate  şi  a  indicatorilor  tehnico-economici  aferenţi,  conform
prevederilor OUG 114/2018, privind manopera şi preţul materialelor, referitor la proiectul de investiţii:
„Dezvoltarea pistei  de biciclete din zona transfrontalieră  Salonta – Békéscsaba (WeBike) în cadrul
Programului  Interreg  V-A  România-Ungaria  –  Axa  Prioritară  2:  Îmbunătățirea  mobilității
transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor – O.S. 2.2: Creșterea procentului de pasageri  care
folosesc forme de transport durabile – cu emisii reduse de carbon și nivel redus de zgomot – pentru
deplasarea transfrontalieră - Prioritatea de investiţii 7/c”, în parteneriat cu Orașul Sarkad din Republica
Ungară și Comuna Mădăras din județul Bihor.

145/02.08.2019 Privind modificarea HCLMS Nr. 72/15.04.2019 pentru aprobarea participării Municipiului Salonta la
Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020,  Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în
zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul
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intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication”.

146/02.08.2019 Privind  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  şi  însuşirea  indicatorilor  tehnico-economici  aferenţi
proiectului de investiţie „Blocuri pentru tineret în regim de închiriere, realizate prin A.N.L. P+3E, 60
apartamente, str. Puşkin, Salonta”.

147/02.08.2019
Republicată

Privind aprobarea trecerii în administrarea Județului Bihor – Consiliului Județean Bihor a unor sectoare
de drumuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Salonta și în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Salonta, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare DJ795
Salonta – Tinca”.

Completată prin HCLMS
nr. 153/29.08.2019

148/02.08.2019 Privind modificarea și completarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a Contractului de delegare
de gestiune a serviciului de salubrizare al Municipiului Salonta în conformitate cu prevederile OUG nr.
74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ AUGUST

149/29.08.2019 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 29.08.2019

150/29.08.2019 Privind aprobarea completării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de
29.08.2019

151/29.08.2019 Privind  aprobarea  proceselor  verbale  ale  ședințelor  consiliului  local  din  data  de  11.07.2019  și
02.08.2019.

152/29.08.2019 Privind  modificarea  tarifelor  pentru  activitățile  specifice  serviciului  de  salubrizare  a  Muncipiului
Salonta.

153/29.08.2019 Privind completarea HCLMS nr. 147/02.08.2019 pentru aprobarea trecerii în administrarea Județului
Bihor  –  Consiliului  Județean  Bihor  a  unor  sectoare  de  drumuri  aflate  în  proprietatea  publică  a
Municipiului Salonta și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Salonta, în vederea realizării
obiectivului de investiții „ Reabilitare și modernizare DJ795 Salonta – Tinca”.

154/29.08.2019 Privind stabilirea pentru anul 2020 a nivelului mediu lunar al subvențiilor, tipurile de servicii sociale
prioritare și categoriile de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială înființate în
municipiul  Salonta  și  administrate  de asociații/fundații/culte  recunoscute  în  România,  acreditate  ca
furnizori de servicii sociale, pentru care se acordă subvenții de la bugetul local al Municipiului Salonta.

155/29.08.2019 Privind desemnarea reprezentanților CLMS în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ
din municipiul Salonta pentru anul școlar 2019/2020.
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156/29.08.2019 Privind  numirea  reprezentantului  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta  în  Comisia  pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii la Colegiul Național Teodor Neș Salonta pentru anul școlar 2019-2020.

157/29.08.2019 Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului constând în teren cu suprafața de
1478 mp.

158/29.08.2019 Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului constând în teren cu suprafața de
302 mp situat la intersecția străzilor Iuliu Maniu, Petőfi Sándor și Zilahy Lajos.     

159/29.08.2019 Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului  constând în teren cu suprafața de
488 mp aferent străzii Piața Victoriei.

160/29.08.2019 Privind aprobarea planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului aferent străzii Sinka István.

161/29.08.2019 Privind   aprobarea  planurilor  de  amplasament  şi  delimitare  a  imobilului  aferent  străzii  Andrei
Mureșanu

162/29.08.2019 Privind aprobarea planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului aferent străzii Samuil Micu.

163/29.08.2019 Privind  aprobarea nivelului chiriei  pentru titularii  de contract ai  locuințelor construite prin ANL în
Municipiul Salonta pentru anul 2019-2020.  

164/29.08.2019 Privind  privind  aprobarea  Studiu  de  Fezabilitate  nr.33/2019,  înregistrat  cu  nr.4457  din  data  de
12.07.2019  pentru  lucrări  de  ''  Rețea  canalizație  meteorică  între  străzile  Jean  Calvin  și  Vasile
Alecsandri”.

165/29.08.2019 Privind aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție: ,, Reabilitarea rețelei de apă potabilă
pe str. Tincii din Municipiul Salonta'' după încheierea contractului de achiziție publică. 

166/29.08.2019 Privind rectificarea Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta.

167/29.08.2019 Privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Salonta și a supleantului
acestuia pentru luna Septembrie 2019.

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ SEPTEMBRIE

168/10.09.2019 Privind aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Salonta din data
de 10.09.2019.

169/10.09.2019 Privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru investiția “Conservarea, protejarea și promovarea valorilor
naturale din zona transfrontalieră Salonta-Békéscsaba - Colțul de natură” (ROHU-14)”.

170/10.09.2019 Privind aprobarea  Programului  de  achiziții  publice  aferent  proiectului  Bunicii  comunității  Salonta,
finanțat conform contractului de finanțare nr.POCU/436/4/4/126712
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ȘEDINȚĂ ORDINARĂ SEPTEMBRIE

171/26/09/2019 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 26.09.2019.

172//26/09/2019 Privind aprobarea completării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de
26.09.2019.

173//26/09/2019 Privind aprobarea proceselor verbale ale ședințelor consiliului local din data de 29.08.2019 și 10.09.2019.

174//26/09/2019 Privind  înscrierea proprietății  private  a  Municipiului  Salonta  asupra bunului  imobil  înscris  în  CF
110924 Salonta (nr. vechi 10470) cu nr. top 18676/131 situat în Salonta str. Bercsenyi Miklos nr. 12

175//26/09/2019 Privind modificarea conturului și a suprafeței numărului cadastral 111162 înscris în CF nr. 111162 

176//26/09/2019 Privind modificarea conturului și a suprafeței numărului cadastral 111161 înscris în CF nr. 111161

177//26/09/2019 Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului constând în teren cu suprafața de
7688 mp 

178//26/09/2019 Privind soluționarea cererii nr.3510/01.07.2019 a SC Simonyi Impex SRL 

179//26/09/2019 Privind aprobarea cererii  nr.  3810/16.07.2019 a Domjan Norbert Ferenc P.F.A. prin care solicită acord
pentru  ocuparea  terenului  în  suprafaţă  de  4,19 mp  aferent  accesului  la  imobilul  înscris  în  CF  nr.
103366-C1-U13, situat în Municipiul Salonta, str. Republicii, nr. 129-133, bl. P2, ap. 3 

180/26/09/2019 Privind însușirea contractului de Asistență juridică încheiat între Cabinet de Avocat Csucsuj Krisztina și
Municipiul Salonta,  prin Primar Török László  în calitate de reprezentant  legal,  încheiat  în vederea
Reprezentării  Municipiului  Salonta  în  instanță,  în  Dosarul  Nr.  2537/111/2019   aflat  pe  rolul
Tribunalului Bihor. 

181//26/09/2019 Privind  cooperarea cu  Asociația Națională a Surzilor din România la organizarea de evenimente de
sensibilizare a comunității locale cu privire la problemele persoanelor cu deficiențe de auz 

182//26/09/2019 Prin care se ia act de demisia d-nei Rugină Irina din funcția de secretar al  Consiliului Director al
Fundației ProSalonta și pentru desemnarea unui nou secretar

183/26/09/2019 Privind aprobarea rectificării Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta

184//26/09/2019 Privind  aprobarea trecerii  imobilului  – teren identificat  cu număr cadastral  105/2 înscris  în CF nr.
107041, situat în Municipiul Salonta,  str. I. C. Cantacuzino nr. FN, județul Bihor în suprafață de 12039
mp din domeniul public al Municipiului Salonta în domeniul privat al Municipiului Salonta pe durata
realizării obiectivului de investiții „Construire bazin didactic de înot în Municipiul Salonta, jud. Bihor”.
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185//26/09/2019 Privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Salonta și a supleantului
acestuia pentru luna Octombrie 2019

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ OCTOMBRIE

186/31.10.2019 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 31.10.2019

187/31.10.2019 Privind aprobarea completării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de
31.10.2019

188/31.10.2019 Privind aprobarea procesului verbal al ședinței consiliului local din data de 26.09.2019

189/31.10.2019 Pentru clarificarea  situației  juridice a  construcțiilor aflate  în curtea blocurilor situate în  Municipiul
Salonta Libertății 1-3 în vederea realizării planurilor de reabilitare a zonei 

190/31.10.2019 Privind înscrierea unor drepturi reale în CF nr. 8778 în conformitate cu prevederile Codului Civil art.
706-716.

191/31.10.2019 Privind  solicitarea trecerii bunului imobil – clădire – înscris în CF 19026 situat pe nr. topografic nr.
3775/35 din domeniul public al Statului Român și administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie
”Prof. Dr.  G. K. Constantinescu” Centrul Regional de Zootehnie Maramureș - Oficiul Județean de
Zootehnie Bihor în domeniul Municipiului Salonta și administrarea Consiliului Local al Municipiului
Salonta 

192/31.10.2019 Privind stabilirea perioadei de inventariere și de publicare a domeniului public și privat al Municipiului
Salonta.

Aviz Favorabil 
cu mențiune

193/31.10.2019 Privind  retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit numitei Kovacs Ioana Simona prin
HCLMS nr. 150/30.07.2009 în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală.

194/31.10.2019 Privind aprobarea planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului aferente străzii Poeniței -

195/31.10.2019 Privind aprobarea planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului aferente străzii Dornei -

196/31.10.2019 Privind  aprobarea planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului aferente străzii Ioan Viteaz

197/31.10.2019 Privind  aprobarea planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului aferente străzii Călugăreni

198/31.10.2019 Privind  vânzarea directă a terenului în cotă de 900 mp, din terenul cu suprafața totală de 2089 mp
identificat cu cad nr. 111074, aferent imobilul înscris în CF nr. 111074, situat pe str. Împaratul Traian
nr. 9 (fosta Borsecului nr. 9)

199/31.10.2019 Privind   aprobarea cererii nr.4873/19.09.2019 a dnei Sarkozi Irina-Maria prin care solicită încetarea
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începând cu 01.10.2019 a Contractului de concesiune nr.3766/16.01.2015 

200/31.10.2019 Privind aprobarea cererii nr.5397/17.10.2019 a dnei Popa Luminița prin care solicită încetarea începând
cu 17.10.2019 a Contractului de concesiune nr.3741/16.01.2012 

201/31.10.2019 Privind   aprobarea  parteneriatului  şi  însuşirea  Acordului  de  parteneriat  încheiat  între  Municipiul
Salonta  și  Centrul  Școlar  de  Educație  Incluzivă  „Bonitas”  Oradea  Locația  Salonta,  pentru
implementarea proiectului ,,STOP VIOLENȚĂ” ediția a II-a

202/31.10.2019 Privind rectificarea Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta 

203/31.10.2019 Privind aprobarea Proiect Tehnic nr.52/2019, înregistrat cu nr. 6918 din 25.10.2019 pentru lucrări de ”
Rețea canalizație meteorică între străzile Jean Calvin și Vasile Alexandri”

204/31.10.2019 Privind numirea membrilor comisiei pentru organizarea manifestărilor dedicate ZILEI NAŢIONALE A
ROMÂNIEI 

205/31.10.2019 Privind  transformarea unor posturi din Aparatul de specialitate al primarului Municipiului Salonta

206/31.10.2019 Privind Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Salonta şi a supleantului
acestuia pentru luna Noiembrie 2019.

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ NOIEMBRIE

207/18.11.2019 Privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  extraordinare  a  Consiliului  Local  Salonta  din  data  de
18.11.2019

208/18.11.2019 Privind   aprobarea  propunerii  de  aderare  a  Municipiului  Salonta  la  Asociația  ''ClusTherm
Transylvania''.

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ NOIEMBRIE

209/28.11.2019 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 28.11.2019

210/28.11.2019 Privind aprobarea completării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de
28.11.2019

211/28.11.2019 Privind aprobarea proceselor verbale a ședinței consiliului local din data de 31.10.2019 și 18.11.2019

212/28.11.2019 Privind  aprobarea  Acordului  de  parteneriat  transmis  de  Direcția  Generală  de  Asistență  Socială  și
Protecția Copilului Bihor 

213/28.11.2019 Privind soluționarea cererii nr.  5891/11.11.2019 a Safari Karavan SRL prin care solicită acord pentru
ocuparea terenurilor din proprietatea Municipiului Salonta.

214/28.11.2019 Privind  completarea  Art.2  al  HCLMS  nr.  65/27.04.2016  privind  prelungirea  Contractului  nr.
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3130/31.05.2007  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  public  de  salubrizare  al  municipiului  Salonta
încheiat cu SC AVE Bihor SRL 

215/28.11.2019 Privind reactualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții: „ Reabilitarea rețelei de apă
potabilă în Municipiul Salonta pe un număr de 11 străzi ” pentru care a fost încheiat Contractul de
achiziție  publică  de  lucrări  nr.  5834/17.09.2018  cu  SC  Edas  Exim  SRL,  ca  urmare  a  aplicării
prevederilor OUG nr. 114/2018 cu modificările ulterioare și a Instrucțiunilor nr. 1/2019 a ANAP

216/28.11.2019 Pentru completarea și modificarea HCLMS nr.113/09.07.2015 completată şi modificată prin HCLMS
nr.136/2018 privind propunerea de schimbare a destinației de unitate de învățământ a imobilului situat
pe str.Andrei Mureşan nr.1, înscris în CF nr.101795 cu nr.cad 101795 în care a funcționat Grădinița cu
Program Normal Ioan Viteazul”

217/28.11.2019 Pentru modificarea Contractului sectorial nr. 1693/19.03.2007 aferent serviciul public de alimentare cu
apă, canalizare menajeră și epurare ape uzate în Municipiul Salonta 

218/28.11.2019 Privind rectificarea Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta

219/28.11.2019 Privind aprobarea acordului de asociere  încheiat  în conformitate cu  prevederile art  44 alin 2 si 3 din Legea
98/2016  privind  achizitiile  publice în  vederea  achiziționării  în  comun  a  echipamentelor  medicale  aferente
proiectului “Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement
of access and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations – FA
Phase, ROHU 449 financed under the Interreg V-A Romania – Hungary Programme” - „Proiect integrat pentru
dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de
sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication”

220/28.11.2019 Privind modificarea Organigramei și a Statului de functii al Aparatului de specialitate a primarului prin
transformarea unor posturi și înființarea Serviciul public, fără personalitate juridică,  denumit Centru de
zi ,,Bunicii comunității'' cod 8810CZ-V-II, conform Anexei 1 și 2

221/28.11.2019 Privind aprobarea planurilor de amplasament și delimitare a imobilului aferente străzii Kiss Ferenc 

222/28.11.2019 Privind Soluționarea Plângerii prealabile înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Salonta sub
nr. 6925 din 25. Oct. 2019 formulată de S.C. COMLEF S.A. împotriva Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Salonta nr. 128/23.12.2016.

223/28.11.2019 Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Salonta şi a supleantului acestuia
pentru luna Decembrie 2019.

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DECEMBRIE

224/19.12.2019 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 19.12.2019

225/19.12.2019 Privind aprobarea completării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de
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28.11.2019

226/19.12.2019 Privind aprobarea procesului verbal a ședinței consiliului local din data de 28.11.2019

227/19.12.2019 Privind  aprobarea  punctajului  aplicat  în  vederea  încadrării  în  zonele  de  impozitare a  perimetrului
intravilan  al  Municipiului  Salonta  și  actualizarea  delimitării  zonelor  de  impozitare  a  perimetrului
intravilan al Municipiului Salonta pentru anul 2020 

228/19.12.2019 Privind aprobarea procedurii privind perceperea taxei aferente ocupării domeniului public și privat în
Municipiul Salonta de către persoanele juridice private cu obiect de activitate în domeniul protecției
animalelor fără stăpân-

229/19.12.2019 Privind aprobarea taxelor aferente ocupării domeniului public şi privat al Municipiului Salonta, pentru
anul 2020

230/19.12.2019 Privind  aprobarea taxelor pentru închirierea/concesionarea domeniului public şi privat al Municipiului
Salonta, pentru anul 2020

Aviz Favorabil cu
mențiune

231/19.12.2019 Privind  instituirea  unor  facilități  fiscale  și  aprobarea  procedurii  de  anulare  a  accesoriilor  aferente
obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre
contribuabilii de pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Salonta 

232/19.12.2019 Privind  aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul
Consiliului Local al Municipiului Salonta pe anul 2020

233/19.12.2019 Privind  aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, actualizată

234/19.12.2019 Privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona la nivelul Municipiului Salonta în anul şcolar 2020-
2021 

235/19.12.2019 Privind  aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferente străzii Ion Ciordas

236/19.12.2019 Privind  aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferente străzii Vlad Țepes

237/19.12.2019 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferente străzii Traian Vuia 

238/19.12.2019 Privind  aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferente străzii Alexandru cel
Bun

239/19.12.2019 Privind  aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferente străzii Fundătura Viei

240/19.12.2019 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferente străzii Mircea Eliade 

241/19.12.2019 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferente străzii Ștefan Octavian
Iosif 
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242/19.12.2019 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferente străzii 9 Mai 

243/19.12.2019 Privind  însușirea  Procesului  verbal  de  negociere  nr.  7887/02.12.2019  pentru  vânzarea  directă  a
terenului în cotă de 900 mp, din terenul cu suprafața totală de 2089 mp identificat cu cad nr. 111074,
aferent imobilul înscris în CF nr. 111074, situat pe str. Împaratul Traian nr. 9 (fosta Borsecului nr. 9)

244/19.12.2019 Privind respingerea  propunerii  de  inițiere  a  negocierilor  de  cumpărare  a  imobilului  situat  în
Municipiul Salonta str. Kulin György nr.1 

245/19.12.2019 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferente străzii Pușkin 

246/19.12.2019 Privind  aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferente străzii Dacia 

247/19.12.2019 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferente străzii Emile Zola 

248/19.12.2019 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferente străzii Szel Kalman 

249/19.12.2019 Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 aferente contractului de administrare
a pădurii  Municipiului Salonta de către Ocolul Silvic Aleşd,  a listei  partizilor constituite în fondul
forestier proprietate publică a Municipiului Salonta propuse a se exploata în anul 2020, a prețului de
pornire a licitației, a volumului și a modului de valorificare a acestora 

250/19.12.2019 Privind  investiția  investiția  „Blocuri pentru tineret în regim de închiriere, realizate prin ANL, strada
Puşkin – 60 apartamente – P+3E Salonta, aprobată prin HCLMS 154/30.07.2009, realizată împreună cu
Agenţia Naţională pentru Locuinţe

251/19.12.2019 Privind  transmiterea în folosinţă gratuită câtre Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor a unui Aparat
Drager Alcotest 7510 pentru măsurarea concetraţiei de alcool în aerul expirat

252/19.12.2019 Privind  modificarea Anexei nr.4 la HCLMS nr.109/28 iunie 2019 privind Programul anual de achiziții
– actualizat aferent proiectelor implementate în cadrul POR 2014-2020/8.1-8.3, ROHU 14, ROHU 280,
ROHU 140

253/19.12.2019 Privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate și  a  indicatorilor tehnico-economici  pentru proiectul  de
investiții  ,, Extinderea rețelei de canalizare a apelor uzate în Municipiul Salonta pe un număr de 2
străzi'' 

254/19.12.2019 Privind  rectificarea Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta 

255/19.12.2019 Privind  modificarea HCLMS nr. 127/31.08.2017 privind Aprobarea documentaţiei tehnico-economice
(faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei
propusă a fi realizată pentru Proiectul “Reabilitare şi schimbare destinaţie în Centru de Zi Bătrânii
Comunităţii  Salonta”  din  Municipiul  Salonta...,Secţia  Oftalmologie  veche  în  cadrul  Programului
Operaţional Regional 2014-2020..., precum şi pentru aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de
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proiect,  respectiv  a  Acordului  de  Parteneriat,  astfel  cum  a  fost  modificat  prin  HCLMS  nr.
188/27.09.2018 și nr. 41/14.03.2019 

256/19.12.2019 Privind  aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului/proiectului de investiții ,,Reabilitarea și
modernizarea zonei centrale Piața Libertății din Municipiul Salonta'' 

257/19.12.2019 Privind atribuirea de locuri de înhumare gratuite de veci unor personalități marcante ale localității Salonta 

258/19.12.2019 Privind transformarea unor posturi din Statul de funcții al Aparatului de specialitate a primarului Municipiului
Salonta

259/19.12.2019 Privind  realizarea serviciilor  comunitare  de utilități  publice – salubrizarea localităților,  subcapitolul
cuprinzând activitățile: măturat, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul
zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț și
dezinsecția, dezinfecția și deratizarea 

260/19.12.2019 Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Salonta şi a supleantului acestuia
pentru luna Ianuarie 2020.

21


