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     Minuta ședinței 
    Consiliului Local Salonta

   din data de 08 februarie 2022

Consiliul Local a fost convocat de îndată în ședință extraordinară prin Dispoziţia Primarului nr.
62 din 16.02.2022 cu respectarea prevederilor legale. 

Ședința  s-a desfășurat în Sala mică de ședințe  la  sediul  Primăriei  Municipiului Salonta,  cu
participare  fizică,  în  condițiile  prevederilor  legale  privind  cerințele  de  respectare  a  măsurilor  de
sănătate publică. 

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 începutul ședinței sunt prezenți un număr de 13 consilieri locali, cu drept de vot un număr
de 13 consilieri locali,  din 16 consilieri în funcție, lipsind motivat consilier local  domnul Szijjartó
Szilárd, și nemotivat domnul Boiț Nicolae – Ioan și domnul consilier Sala Răzvan – Sergiu.

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 președintele  de ședință, consilier  local  domnul Cseke Sándor, conform HCLMS
nr.16/27.01.2022.

La începutul ședinței se intonează Imnul Național al României.
În cadrul ședinței ordinare au fost supuse spre dezbatere și votului următoarele puncte:
Punctul  1:  Proiect  de  hotărâre  nr.17/07.02.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de

specialitate nr.811/07.02.2022 pentru corectarea Hotărârii Consilului Local al Municipiului Salonta
nr.  192 din data  de 28 octombrie 2021 privind participarea la Programul național  de investiții
„Anghel  Saligny” pentru  obiectivul  de  investiţii  „Modernizare  10  străzi,  structură  rutieră  și
evacuare ape pluviale în Municipiul Salonta, județul Bihor”.

Punctul 2: Proiect de hotărâre nr.18/07.02.2022; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.812/07.02.2022 pentru corectarea Hotărârii Consilului Local al Municipiului Salonta nr. 191 din
data de 28 octombrie 2021 privind participarea la Programul național de investiții „Anghel Saligny”
pentru  obiectivul  de investiţii  „Reabilitare  și  modernizare 11 străzi  în  Municipiul  Salonta,  judetul
Bihor”.

În cadrul ședinței s-a adoptat un număr de 3 hotărâri, de la nr. 17-19, și anume:
• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.17/2022 privind aprobarea  ordinii de zi al

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 08.02.2022, votat în
unanimitate cu 13 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.18/2022  pentru  corectarea  Hotărârii
Consilului  Local  al  Municipiului  Salonta  nr.  192  din  data  de  28  octombrie  2021  privind
participarea  la  Programul  național  de  investiții  „Anghel  Saligny” pentru  obiectivul  de
investiţii  „Modernizare  10  străzi,  structură  rutieră  și  evacuare  ape  pluviale  în
Municipiul Salonta, județul Bihor”, votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.19/2022  pentru corectarea  Hotărârii
Consilului  Local  al  Municipiului  Salonta  nr.  191  din  data  de  28  octombrie  2021  privind
participarea la Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare și modernizare 11 străzi în Municipiul Salonta, judetul Bihor”.

Red./
Cons.jr. Köteles Claudia
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