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 Minuta ședinței 
    Consiliului Local Salonta
   din data de 11 martie 2022

Consiliul Local a fost convocat de îndată în ședință extraordinară prin Dispoziţia Primarului nr.123 din
data de 10.03.2022. 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 ședință au fost prezenți un număr de 15 consilieri locali, cu drept de vot un număr de 15 consilieri
locali, din 17 consilieri în funcție, lipsind nemotivat următorii consilieri locali: domnul Sala Răzvan – Sergiu și
domnul Szabó Sándor.

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,  doamna consilier local, Dr. Gáli Éva, conform HCLMS nr.48/24.02.2022.

La începutul ședinței se intonează Imnul Național al României.

În cadrul ședinței ordinare s-a adoptat un număr de 8 hotărâri, de la nr. 49 – 56:
• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.49/2022 privind  aprobarea   ordinii  de  zi  al

şedinţei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta  din data  de 11.03.2022,  votat  în
unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.
Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.50/2022 privind aprobarea suplimentării  ordinii
de zi al şedinţe ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 11.03.2022, votat în unanimitate cu 15
voturi ,,pentru''.

   respectiv, au fost supuse spre dezbatere și votului următoarele puncte:
Punctul 1: Proiect de hotărâre nr.52/10.03.2022; Referat de aprobare nr.1636/09.03.2022 și Raport de

specialitate  nr.1637/09.03.2022  privind  aprobarea  Programului  local  multianual  de  creștere  a  performanței
energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Salonta - Etapa I. – inițiator primar  Török László,  votat în
unanimitate cu 15 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.51/2022.

Punctul 2:  Proiect de hotărâre nr.48/04.03.2022; Referat de aprobare nr.1481/03.03.2022 și Raport de
specialitate nr.1505/03.03.2022 privind încheierea unui contract de concesiune pentru terenul în suprafață de 47
mp  situat  în  Salonta,  înscris  în  CF  nr  114098  nr.cad.  114098 –  inițiator  primar  Török  László,  votat  în
unanimitate cu 15 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.52/2022.

Punctul 3: Proiect de hotărâre nr.51/04.03.2022; Referat de aprobare nr.1494/03.03.2022 și Raport de
specialitate  nr.1495/03.03.2022  privind  aprobarea  Planului  de  asigurare  cu  resurse  umane,  materiale  și
financiare necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență din Municipiul Salonta pe anul 2022  – inițiator
primar Török László, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru'',  CLMS adoptă Hotărârea nr.53/2022.
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Față de ordinea de zi prezentată a fost aprobată suplimentarea acesteia cu următoarele puncte:
Punctul 4:  Proiect de hotărâre nr. 50/04.03.2022; Referat de aprobare și Raport de specialitate

nr. 1492/03.03.2022 privind aprobarea asocierii dintre UAT Salonta și A.D.I. Agenția de Dezvoltare Durabilă a
Județului Bihor pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții „ Bazin didactic de înot” din Municipiul
Salonta –  inițiator  primar  Török  László, votat în  unanimitate  cu  15 voturi ,,pentru'',   CLMS  adoptă
Hotărârea nr.54/2022.

Punctul 5:  Proiect de hotărâre nr.  49/04.03.2022; Referat  de aprobare și  Raport de specialitate nr.
1491/03.03.2022 privind privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
„ Bazin didactic de înot ” din Municipiul Salonta  – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 15
voturi ,,pentru'',  CLMS adoptă Hotărârea nr.55/2022.

Punctul 6: Proiect de hotărâre nr. 54/11.03.2022; Referat de aprobare nr.1709/11.03.2022 și Raport de
specialitate nr. 1716/11.03.2022 privind aprobarea stabilirii sediului Asociației de locatari Șarcadului – pentru
chiriașii  din locuințe sociale – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.56/2022.

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