
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL  SALONTA

PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Salonta în şedinţa ordinară din data de

31 Martie 2020
Primarul Municipiului Salonta
Având în vedere:

 Propunerea d-lui Primar cu privire la convocarea în şedinţă ordinară a CLMS în data
de 31 Martie 2020, ora 13.00;

 În conformitate cu prevederile art. 133 alin.(1), art.134 alin.(3) lit.a) și ale art.196
alin.(1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E :

     Art. 1: Convocarea CLMS în şedinţă ordinară la sediul Casei de Cultură Zilahy Lajos
din Municipiul Salonta în data de 31 Martie 2020, ora 13:00 cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE  ZI :
1. Proiect  de  hotărâre  nr.  27/18.03.2020;  Referat  de  aprobare  și  Referat  de  specialitate

nr.1199/06.03.2020  privind aprobarea  PUZ  –  “Modificare  condiții  urbanistice  pentru
construire casă familială în regim parter și terasă”, generat de imobilul situat în Salonta, str.
Vasile Alecsandri, nr. 34, înscris în CF 102647 Salonta, nr. cadastral 102647, la solicitarea d-
lui  Dumbravă  Ciprian  Ionuț  cu  soția  Dumbravă  Larisa  Timea  -  inițiator  Primar,  Török
László.  Proiect  de hotărâre supus spre avizare  Comisiei  Urbanism. Termen de depunere
aviz: 30.03.2020.

2. Proiect  de  hotărâre  nr.  28/18.03.2020;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate  nr.
1359/18.03.2020 privind aprobarea PUZ – “Reglementare urbanistică a cvartalului cuprins
între străzile Aradului, Olimpiadei și Bajza József”, generat de imobilele situate în Salonta,
str.  Olimpiadei,  înscrise  în  CF  111308,  111301,  111307  Salonta,  nr.  cadastrale  111308,
111301, 111307, la solicitarea Municipiului Salonta - inițiator Primar, Török László. Proiect
de hotărâre supus spre avizare Comisiei Urbanism. Termen de depunere aviz: 30.03.2020.

3. Proiect  de  hotărâre  nr.  29/20.03.2020;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate  nr.
1971/17.03.2020 privind însușirea contractului de Asistență juridică  încheiat cu Cabinet de
Avocat Olah Lăcrimioara în vederea reprezentării Primăriei Municipiului Salonta în litigiul
aflat  pe  rolul  Judecătoriei  Salonta  având  ca  obiect  Plângere  contravențională  împotriva
procesului-verbal de contravenție în domeniul gospodăririi apelor - inițiator Primar, Török
László. Proiect de hotărâre supus spre avizare Comisiei Juridice. Termen de depunere aviz:
30.03.2020.

4. Proiect de hotărâre nr. 31/20.03.2020 ; Referat de aprobare nr.2020/18.03.2020 și Raport de
specialitate  nr.  2021  privind transformarea  unor  posturi  din  Aparatul  de  specialitate  al
primarului Municipiului Salonta- inițiator Primar, Török László. Proiect de hotărâre supus
spre avizare Comisiei Cultură. Termen de depunere aviz: 30.03.2020.  

5. Proiect  de hotărâre nr.  30/20.03.2020 ;  Referat  de aprobare și  Raport  de specialitate  nr.
1017/19.03.2020  privind aprobarea  volumului  pubelelor  pentru  colectarea  deșeurilor
municipale  prin  serviciului  public  de  salubrizare  din  cadrul  Sistemului  de  Management
Integrat al Deșeurilor din județul Bihor cu asigurarea respectării principiului „ plătești cât
arunci ” - inițiator Primar, Török  László. Proiect de hotărâre supus spre avizare Comisiei
Economice. Termen de depunere aviz: 30.03.2020.  

6. Proiect  de  hotărâre  nr.32/23.03.2020  ;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate  nr.
2105/20.03.2020 privind aprobarea modificării limitelor imobilelor identificate cu nr. cad
107036 și nr. cad 107041 ( nr. cad vechi 105/2 ) - inițiator Primar, Török László. Proiect de
hotărâre supus spre avizare Comisiei Urbanism. Termen de depunere aviz: 30.03.2020.  
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7. Proiect  de hotărâre nr.  33/23.03.2020 ;  Referat  de aprobare și  Raport  de specialitate  nr.
2164/23.03.2020 privind aprobarea planurilor  de amplasament  şi  delimitare  a  imobilului
aferente străzii Octavian Goga  - inițiator Primar, Török  László. Proiect de hotărâre supus
spre avizare Comisiei Urbanism. Termen de depunere aviz: 30.03.2020. 

8. Proiect de hotărâre nr. 34/24.03.2020 ; Referat de aprobare nr. 2187/24.03.2020 și Raport de
specialitate  nr.2186/24.03.2020  privind însușirea  inventarului  bunurilor  materiale  care
aparțin Municipiului Salonta - inițiator Primar, Török László. Proiect de hotărâre supus spre
avizare Comisiei Economice. Termen de depunere aviz: 30.03.2020. 

9. Proiect de hotărâre nr. 35/24.03.2020 ; Referat de aprobare nr.2189/24.03.2020 și Raport de
specialitate nr. 2188/24.03.2020 privind gestionarea patrimoniului Municipiului Salonta pe
anul 2019  - inițiator Primar, Török László. Proiect de hotărâre supus spre avizare Comisiei
Economice. Termen de depunere aviz: 30.03.2020.  

10. Proiect de hotărâre nr. 36/24.03.2020 ; Referat de aprobare nr.2192/24.03.2020 și Raport de
specialitate nr. 2191/24.03.2020 privind stabilirea Normativelor proprii de cheltuieli pentru
Consiliul Local și Municipiul Salonta pe anul 2020  - inițiator Primar, Török László. Proiect
de hotărâre supus spre avizare Comisiei Economice. Termen de depunere aviz: 30.03.2020.  

11. Proiect de hotărâre nr. 37/24.03.2020; Referat de aprobare nr.2185/24.03.2020 și Raport de
specialitate nr. 2184/24.03.2020 privind Contul de execuție bugetară pe anul 2019  - inițiator
Primar, Török László. Proiect de hotărâre supus spre avizare Comisiei Economice. Termen
de depunere aviz: 30.03.2020. 

12. Proiect  de  hotărâre  nr.38/25.03.2020  ;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate  nr.
1989/17.03.2020 privind aprobarea Planului  de  asigurare cu  resurse umane,  materiale  şi
financiare necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din Municipiul Salonta pe anul
2020 -  inițiator  Primar,  Török  László.  Proiect  de  hotărâre  supus  spre  avizare  Comisiei
Urbanism. Termen de depunere aviz: 30.03.2020.  

13. Proiect de hotărâre nr. 40/25.03.2020; Referat de aprobare nr. 2178/24.04.2020 și Raport de
specialitate  nr.  2235/25.03.2020  pentru  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  și
funcționare  al Consiliului Local al Municipiului Salonta - inițiator Primar, Török  László.
Proiect  de  hotărâre  supus  spre  avizare  Comisiei  Juridice.  Termen  de  depunere  aviz:
30.03.2020. 

14. Proiect de hotărâre nr. 41/25.03.2020; Referat de aprobare nr.2250/25.03.2020 și Raport de
specialitate  nr.  2251/25.03.2020  pentru  rectificarea  Bugetului  general  consolidat  al
Municipiului Salonta - inițiator Primar, Török László. Proiect de hotărâre supus spre avizare
Comisiei Economice. Termen de depunere aviz: 30.03.2020. 

15. Raport de activitate pe anul 2019 nr.R995/06.03.2020 – Compartiment Registrul Agricol.
16. Adresă nr. 2269/25.03.2020 privind depunere declarație avere și interese.

    Art. 2.  Materialele înscrise în Proiectul ordinii de zi a ședinței au fost transmise prin mijloc
electronic, pe adresa de email a consilierilor locali ai Consiliului Local al Municipiului Salonta.
    Art. 3.  Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de
lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Salonta.
     Art. 4. Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în
condiţiile art. 138 alin. (12) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
    Art. 5.  Ordinea de zi a şedinţei va fi adusă la cunoştinţa publică  prin publicarea pe site-ul oficial
al instituţiei  www.salonta.net și prin afișare la panoul informativ la sediul Primăriei Municipiului
Salonta.
   Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții  se încredințează  Secretarul general al
Municipiului Salonta.

                                                                                                                                        
   PRIMAR                     Contrasemnează

            Török László                                      SECRETAR GENERAL
                   Patricia Edith Ivanciuc

SALONTA, 25 MARTIE 2020
Nr:155
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