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 Minuta ședinței 
    Consiliului Local Salonta

   din data de 5 SEPTEMBRIE 2022

Consiliul Local a fost convocat de îndată în ședință extraordinară prin Dispoziţia Primarului
nr. 368 din 02.09.2022, cu respectarea prevederilor legale. 

Ședința  s-a  desfășurat  în  Sala  mică  de  ședințe  la  sediul  Primăriei  Municipiului  Salonta,
cu participare fizică.

În vederea respectării caracterului public al ședințelor consiliului local, ședința extraordinară a
consiliului local este transmisă public, pe internet, printr-o transmisie live, prin aplicația Zoom, link-ul
de  acces  fiind  afișat  pe  pagina  oficială  a  instituției  www.salonta.net/ secțiunea  ''Consiliul  local'',
subsecțiunea ''Ordine de zi'. Ședința Consiliului Local este înregistrată audio de către Compartimentul
Programare și Dezvoltare Informatică din cadrul Primăriei Municipiului Salonta.

La ședință au fost  prezenți  un număr de 13 consilieri  locali,  cu drept  de vot un număr de
13 consilieri locali, din 17 consilieri în funcție, lipsind următorii consilieri locali: domnul Nagy Árpád
– Ferencz, domnul Sala Răzvan – Sergiu, domnul Szabó Sándor și doamna Tolnai Angela.

La  ședința  publică,  alături  de  dl  primar  participă  dna  Secretar  general,  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  domnul  consilier  local,  Pirtea  Mihai  –  George, președinte  de  ședință conform
HCLMS nr.183/31.08.2022.

La începutul ședinței se intonează Imnul Național al României.
În cadrul ședinței ordinare s-a adoptat un număr de 7 hotărâri, de la nr. 184– 190:

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.184/2022 privind aprobarea ordinii de zi
al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 05.09.2022,
votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.185/2022 privind  aprobarea
suplimentării  ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Salonta din data de
05.09.2022, votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru''.

respectiv, au fost supuse spre dezbatere și votului următoarele puncte:
Punctul 1: Proiect de hotărâre nr.159/02.09.2022; Referat de aprobare nr.5812/01.09.2022 și Raport de
specialitate  nr.5812/01.09.2022  pentru  completarea,  modificarea  şi  republicarea  HCLMS
75/31.03.2022 privind depunerea Cererii de finanţare pentru proiectul Renovarea energetică moderată
a clădirilor rezidenţiale multifamiliale din Municipiul Salonta prin Reabilitarea termică a elementelor
de anvelopă a clădirii – Proiect nr. 4 în cadrul Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României
Componenta 5-C5 – Valul Renovării AXA 1  - Schema de Granturi Pentru Eficienţă Energetică şi
Rezilienţă în Clădiri rezidenţiale multifamiliale Operaţiunea a.3: Renovarea energetică moderată sau
aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată
a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 -  inițiator Primar, Török
László, votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.186/2022.
Punctul 2: Proiect de hotărâre nr.160/02.09.2022; Referat de aprobare nr.5813/01.09.2022 și Raport de
specialitate  nr.5813/01.09.2022  pentru  completarea,  modificarea  şi  republicarea  HCLMS
76/31.03.2022 privind depunerea Cererii de finanţare pentru proiectul Renovarea energetică moderată
a clădirilor rezidenţiale multifamiliale din Municipiul Salonta prin Reabilitarea termică a elementelor
de anvelopă a clădirii – Proiect nr. 5 în cadrul Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României
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Componenta 5-C5 – Valul Renovării AXA 1  - Schema de Granturi Pentru Eficienţă Energetică şi
Rezilienţă în Clădiri rezidenţiale multifamiliale Operaţiunea a.3: Renovarea energetică moderată sau
aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată
a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 -  inițiator Primar, Török
László, votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.187/2022.
Punctul 3: Proiect de hotărâre nr.161/02.09.2022; Referat de aprobare nr.5851/02.09.2022 și Raport de
specialitate  nr.  5851/02.09.2022  pentru  completarea,  modificarea  şi  republicarea  HCLMS
73/31.03.2022 privind depunerea Cererii de finanţare pentru proiectul Renovarea energetică moderată
a clădirilor rezidenţiale multifamiliale din Municipiul Salonta prin Reabilitarea termică a elementelor
de anvelopă a clădirii – Proiect nr. 2 în cadrul Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României
Componenta 5-C5 – Valul Renovării AXA 1  - Schema de Granturi Pentru Eficienţă Energetică şi
Rezilienţă în Clădiri rezidenţiale multifamiliale Operaţiunea a.3: Renovarea energetică moderată sau
aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată
a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 -  inițiator Primar, Török
László, votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.188/2022.
Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.162/02.09.2022; Referat de aprobare nr.5901/02.09.2022 și Raport de
specialitate  nr.5902/02.09.2022  privind  aprobarea  introducerii  în  domeniul  public  al  Municipiului
Salonta a terenului înscris în CF NR.113999 nr.cad.113999 cu suprafața de 1295 mp aferent străzii
Tompa Mihály - inițiator Primar, Török László, votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru'', CLMS
adoptă Hotărârea nr.189/2022.

Față de ordinea de zi prezentată a fost aprobată suplimentarea acesteia cu următorul punct:
Punctul 5:  Proiect de hotărâre nr..163/05.09.2022; Referat de aprobare nr5915/05.09.2022 și

Raport de specialitate nr.5915/05.09.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate nr. 1220/2022
în vederea demarării şi realizării proiectului aferent lucrării de interes public local „Regenerare urbană
zona Piaţa Libertăţii prin revitalizarea urbană, reconversie şi refuncţionalizare terenuri, suprafeţe şi
clădiri degradate, vacante sau neutilizate”  -  inițiator Primar, Török  László, votat în unanimitate cu
13 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.189/2022.

Red./1 ex.
Cons. jur. Köteles Claudia
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