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 Minuta ședinței ordinare
   a Consiliului Local al Municipiului Salonta

   din data de 8 iulie 2022

Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară prin Dispoziţia Primarului nr.  290 din data
de 01.07.2022, 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  sunt  prezenți  un număr  de  17 consilieri  locali,  cu  drept  de  vot  un număr  de  17
consilieri locali, din 17 consilieri în funcție.

La  ședința  publică,  alături  de  dl  primar  participă  dna  Secretar  general,  șefi  de  birouri  și
funcționari  din  cadrul  compartimentelor  de  specialitate,  precum  și  un  reprezentant  al  societății
SC Stebali Trans SRL.
         Potrivit art.137 alin.(1) din Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, şedinţa
este legal constituită. Ședința este condusă de către domnul consilier local, prof. Kiss Ernő președinte
de ședință, conform HCLMS nr.146/30.06.2022.

La începutul ședinței se intonează Imnul Național al României.
În cadrul ședinței ordinare, la punctul nr.9 au fost supuse pentru informare următoarele: Diverse: 

• Informarea  nr.4343  din  data  de  29.06.2022  a  Primarului  Municipiului  Salonta  cu  privire  la
propunerile de proiecte ADR N-V.

• Informarea  nr.R-4308 din  data  de  28.06.2022 a  Compartimentului  Administrativ  Protocol  cu
privire la Raportul de analiză privind activitatea desfășurată în semestrul I 2022 în domeniul
situațiilor de urgență.

În cadrul ședinței ordinare  s-a adoptat un număr de 11 hotărâri, de la nr. 147 – 157:
• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.147/2022 privind aprobarea ordinii de zi a

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 01.07.2022,  votat în
unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.148/2022 privind aprobarea suplimentării
ordinii de zi al şedinţe ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 01.07.2022,  votat în
unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.149/2022 privind aprobarea procesului-
verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 30.06.2022
votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.      

respectiv, au fost supuse spre dezbatere și votului următoarele puncte:
Punctul 2:  Proiect  de hotărâre nr.122/29.06.2022;  Referat  de aprobare nr.3724/23.06.2022 și

Raport  de  specialitate  nr.3724/24.06.2022  privind  propunerea  de  tranzacție  înregistrată  de  către
SC Stebali Trans SRL în vederea stingerii litigiului aflat pe rolul Judecătoriei Salonta obiect al Dosarului
nr.25/833/2022 – inițiator primar Török László, votat în unanimitate ,,pentru'' amânarea proiectului de
hotărâre.

Punctul 3:  Proiect  de hotărâre nr.130/01.07.2022;  Referat  de aprobare nr.4431/30.06.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.4432/30.06.2022  privind  rectificarea  Bugetului  general  consolidat  al
Municipiului  Salonta  – inițiator  primar  Török László,  votat  în  unanimitate  cu 17 voturi ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.150/2022.
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Punctul 4:  Proiect  de hotărâre nr.126/01.07.2022;  Referat  de aprobare nr.3979/14.06.2022 și
Raport de specialitate nr. 3980/14.06.2022 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Salonta
în domeniul privat al Municipiului Salonta a terenului sintetic și amenajările aferente situate pe terenul
înscris în CF nr.107036, Fișa de inventar nr.347311 – inițiator primar Török László, votat în unanimitate
cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.151/2022.

Punctul 5:  Proiect  de hotărâre nr.127/01.07.2022;  Referat  de aprobare nr.4354/29.06.2022 și
Raport de specialitate nr.4354/29.06.2022 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a
imobilului pentru imobilul situat în Salonta reprezentând stația de tratare a apei potabile din zona străzii
Lăutarilor– inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă
Hotărârea nr.152/2022.

Punctul 6:  Proiect de hotărâre nr. 128/01.07.2022; Referat de aprobare nr.4438/01.07.2022 și
Raport de specialitate nr.4438/01.07.2022 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a
imobilului cu suprafața de 1896mp – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 17 voturi
,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.153/2022.

Punctul 7:  Proiect de hotărâre nr. 129/01.07.2022; Referat de aprobare nr.4447/01.07.2022 și
Raport de specialitate nr.4447/01.07.2022 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a
imobilului cu suprafața de 7240mp – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 17 voturi
,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.154/2022.

Punctul 8: Referat de aprobare nr.2573/15.06.2022 și Raport de specialitate nr.2573/15.06.2022
în vederea emiterii unui Aviz de principiu privind soluționarea cererii nr.2573 din data de 15.06.2022 a
numitului  Laza  Marius  Ioan  -  inițiator  Primar,  Török  László,  votat în  unanimitate  cu  17 voturi
,,pentru'', CLMS adoptă Avizul de principiu nr.4/2022.

Față de ordinea de zi prezentată a fost aprobată suplimentarea acesteia cu următoarele puncte:
Punctul 10:  Proiect de hotărâre nr.131/06.07.2022; Referat de aprobare nr.3528/06.07.2022 și

Raport de specialitate nr.3528/06.07.2022 privind soluționarea cererii nr.3528/01.07.2022 a SC Branta
Netta SRL cu privire la terenul situat în Municipiul Salonta str. Împăratul Traian nr.1– inițiator primar
Török László, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.155/2022.

Punctul 11:  Proiect de hotărâre nr.132/06.07.2022; Referat de aprobare nr.4507/05.07.2022 și
Raport de specialitate nr.4507/05.07.2022 privind aprobarea stabilirii sediului Asociației de proprietari
ANL ,,OMV" Salonta - pentru proprietarii  din locuințe ANL de pe P-ța Democrației nr.2  – inițiator
primar  Török  László, votat în  unanimitate  cu  17 voturi  ,,pentru'',  CLMS  adoptă  Hotărârea
nr.156/2022.

Punctul 12: Alegerea președintelui de ședință, domnul Nagy Árpád – Ferencz și a supleantului
acestuia  pe  luna  august  2022,  domnul  Pirtea  Mihai  –  George, votat în  unanimitate  cu  17 voturi
,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.147/2022.

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