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 Minuta ședinței 
    Consiliului Local Salonta

   din data de 24 februarie 2022

Consiliul  Local  a  fost  convocat  în  ședință  ordinară  prin  Dispoziţia  Primarului  nr.  81  din  data  de
18.02.2022. 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 14 consilieri  locali,  cu drept  de vot  un număr  de
14 consilieri locali, din 17 aleși, 16 consilieri în funcție, lipsind domnul consilier local Szász Dénes-Albert (care
sosește  în  timpul  desfășurării  ședinței),  și  domnul  consilier  local  Boiț  Nicolae-Ioan.  În  vederea  depunerii
jurământului pentru funcția de consilier local este prezent domnul Toma Cristian – Radu, validat consilier local
supleant, urmare a demisiei domnului consilier local Szatmari Adrian. 

La ședința publică, alături de dl primar participă dna Secretar general, șefi de birouri și funcționari din
cadrul compartimentelor de specialitate. De asemenea, la ședință este prezent domnul Zaha Marian, în calitate
de cetățean al Muncipiului Salonta, înscris la cuvânt și interesat să participe la dezbaterea punctului nr.1 aflat pe
ordinea de zi cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta pe anul 2022.
           Potrivit art.137 alin.(1) din Codul administrativ, şedinţa este legal constituită. Ședința este condusă de
către președintele de ședință,  domnul consilier local, Cseke Sándor, conform HCLMS nr.16/27.01.2022.

La începutul ședinței se intonează Imnul Național al României.
În cadrul ședinței ordinare s-a adoptat un număr de 29 hotărâri, de la nr. 20 – 48:

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.20/2022  privind  aprobarea   ordinii  de  zi  al
şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta  din  data  de  24.02.2022,  votat  în
unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.
Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.21/2022 privind aprobarea suplimentării  ordinii
de zi al şedinţe ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 24.02.2022, votat în unanimitate cu 15
voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.22/2022 privind aprobarea procesului-verbal al
ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 27.01.2022 și a procesului-
verbal al ședinței extraordinare din data de  08.02.2022, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru''.      

   respectiv, au fost supuse spre dezbatere și votului următoarele puncte:
Punctul  1:  Proiect  de  hotărâre  nr.19/07.02.2022;  Referat  de  aprobare  823/07.02.2022 și  Raport  de

specialitate nr. 824/07.02.2022 privind aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta pe anul
2022 – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea
nr.23/2022.

Punctul 2:  Proiect de hotărâre nr.40/18.02.2022; Referat de aprobare nr.1029/15.02.2022 și Raport de
specialitate  nr.  1030/15.02.2022 privind  însușirea  inventarului  elementelor  de  natura  activelor,  datoriilor  și
capitalurilor proprii ale Municipiului Salonta pe anul 2021 – inițiator primar Török László, votat în unanimitate
cu 16 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.24/2022.

Punctul 3:  Proiect de hotărâre nr.43/18.02.2022; Raportul Primarului nr.1053/16.02.2022 și Raport de
specialitate  nr.1054/16.02.2021  privind  aprobarea  Raportului  primarului  privind  gestionarea  patrimoniului
Municipiului Salonta pe anul 2021 – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.25/2022.

Punctul 4:  Proiect de hotărâre nr.9/20.01.2022; Referat de aprobare nr.402/19.01.2022 și Raport de
specialitate nr.403/19.01.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al programului de
intership din cadrul Primăriei Municipiului Salonta – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 16
voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.26/2022.
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Punctul 5:  Proiect de hotărâre nr.22/10.02.2022; Referat de aprobare nr.878/09.02.2022 și Raport de
specialitate nr.879/09.02.2022 privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Salonta – inițiator
primar Török László, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.27/2022.

Punctul  6: Proiect  de  hotărâre  nr.20/10.02.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.834/02.08.2022  privind  trecerea  din  domeniul  public  al  Municipiului  Salonta  în  domeniul  privat  al
Municipiului Salonta a unor imobile situate pe str. Șarcadului nr.1 – inițiator primar  Török László, votat în
unanimitate cu 16 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.28/2022.

Punctul  7:  Proiect  de  hotărâre  nr.21/10.02.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.4737/08.02.2022 cu privire la radierea dreptului de servitute de trecere înscris în favoarea Statului Român
asupra  cotei  de  actuale  50/187,  cota  inițială  100/374  teren  situat  în  Municipiul  Salonta,  strada  Tudor
Vladimirescu,  nr.4,  înscris  în  Cartea  Funciară  nr.105147 (  CF vechi  nr.8320)  nr.  top.2261 și  nr.  top 2262,
solicitată prin cererea nr.4737/05.10.2021 a numitei Insperger Ileana – inițiator primar  Török László,  votat în
unanimitate cu 16 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.29/2022.

Punctul  8:  Proiect  de  hotărâre  nr.24/14.02.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.938/11.02.2022 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Iancu de
Hunedoara  –  inițiator  primar  Török László, votat în  unanimitate  cu  16 voturi ,,pentru'',  CLMS adoptă
Hotărârea nr.30/2022.

Punctul  9:  Proiect  de  hotărâre  nr.36/15.02.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.1019/15.02.2022  privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitare  a  imobilului  aferent  străzii
Menumorut  –  inițiator  primar  Török László, votat în  unanimitate  cu 16 voturi ,,pentru'',  CLMS adoptă
Hotărârea nr.31/2022.

Punctul  10:  Proiect  de  hotărâre  nr.38/17.02.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.1095/17.02.2022 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Cloșca -
inițiator  primar  Török  László,  votat  în  unanimitate  cu  16 voturi ,,pentru'',  CLMS  adoptă  Hotărârea
nr.32/2022.

Punctul  11:  Proiect  de  hotărâre  nr.41/18.02.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.1111/18.02.2022  privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitare  a  imobilului  aferent  străzii
Kisfaludy Karoly – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă
Hotărârea nr.33/2022.

Punctul 12: Proiect de hotărâre nr.35/15.02.2022; Referat de aprobare nr.991/14.02.2022 și Raport de
specialitate nr.992/14.02.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Salonta nr.206 din 25 noiembrie 2021 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Salonta nr.210 din 25
noiembrie 2021 – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă
Hotărârea nr.34/2022.

Punctul 13:  Proiect de hotărâre nr.16/04.02.2022; Referat de aprobare nr.748/03.02.2022 și Raport de
specialitate nr.749/03.02.2022 privind aprobarea PUZ - ,, Demolare corp C1 și construire imobil birouri parter '',
jud. Bihor, Municipiul Salonta, str. Kossuth Lajos nr.7 – inițiator primar Török László,  votat în unanimitate cu
16 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.35/2022.

Punctul 14: Proiect de hotărâre nr.23/10.02.2022; Referat de aprobare nr.868/08.02.2022 și Raport de
specialitate nr.869/08.02.2022 privind aprobarea PUZ - ,, Extindere zonă comercială pentru spații comerciale și
spații  de depozitare'',  județul Bihor,  Municipiul Salonta, str.  Tincii,  nr.9-15 – inițiator primar Török László,
votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.36/2022.

Punctul  15:  Proiect  de  hotărâre  nr.25/14.02.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.920/10.02.2022  privind  aprobarea  aprobarea  amplasării  rețelei  de  canalizare  și  executarea  lucrărilor  pe
domeniul  public  al  Municipiului  Salonta  pentru obiectivul  de investiții:  „Extinderea rețelei  de  canalizare  a
apelor uzate în Municipiul Salonta pe un număr de 16 străzi, retehnologizarea stațiilor de pompare vechi ale
sistemului  de  canalizare  menajeră  ”  –  inițiator  primar  Török  László, votat în  unanimitate  cu  16 voturi
,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.37/2022.

Punctul  16: Proiect  de  hotărâre  nr.27/14.02.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.198/11.02.2022 privind soluționarea unor cereri privind închirierea terenurilor ocupate de chioșcuri/terase –
inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru'', amânarea proiectului de hotărâre
nr. 27/14.02.2022.

Punctul  17:  Proiect  de  hotărâre  nr.26/14.02.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.291/11.02.2022 privind  soluționarea  cererii  nr.291/20.01.2022 a  SC Simony Impex  SRL încheierea  unui
contract de închiriere ce are ca obiect terenul în suprafață de 10,71 mp, domeniu public al Municipiului Salonta,
situat în str. Mărășești nr.2, ocupat de chioșc pe o durată de 5 ani – inițiator primar Török László,  votat în
unanimitate cu 16 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.38/2022.

Punctul  18:  Proiect  de  hotărâre  nr.28/14.02.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.102/11.02.2022 privind soluționarea cererii nr. 102/11.01.2022 a SC Nutrisal SRL Salonta pentru închirierea
pe o durată de 5 ani, a suprafeței de 113,04 mp teren, domeniu public al Municipiului Salonta, situat în str.
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Aradului nr. 30, ocupat de terasă aferentă unității de alimentație publică – inițiator primar Török László, votat în
unanimitate cu 16 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.39/2022.

Punctul  19:  Proiect  de  hotărâre  nr.29/14.02.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.4915/11.02.2022 privind soluționarea cererii nr. 4915/18.10.2021 numitei Viliga Maria pentru închirierea pe o
durată de 5 ani, a suprafeței de 36,82 mp teren, domeniu public al Municipiului Salonta, situat în str. Aradului
nr. 72, ocupat de chioșc – inițiator primar Török László,  votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru'', CLMS
adoptă Hotărârea nr.40/2022.

Punctul  20:  Proiect  de  hotărâre  nr.30/14.02.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.6166/11.02.2022 privind soluționarea cererii nr.6166/22.12.2021 a SC Zo-Zo Impex SRL – inițiator primar
Török László, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.41/2022.

Punctul  21: Proiect  de  hotărâre  nr.31/14.02.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.6225/11.02.2022 privind soluționarea  cererii nr. 6225/11.01.2022 a Kelemen  László Csongor Intreprindere
Individuală pentru închirierea pe o durată de 5 ani, a suprafeței de 34 mp teren, domeniu public al Municipiul
Salonta, situat în str. Kulin Gyorgy nr.62, ocupat de chioșc – inițiator primar Török László, votat în unanimitate
cu 16 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.42/2022.

Punctul  22: Proiect  de  hotărâre  nr.32/14.02.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.8553/11.02.2022 privind soluționarea cererii nr. 8553/22.12.2021 a SC Akme Com SRL pentru extinderea cu
14,4 mp a terenului  în suprafață de 45 mp închiriat,  domeniu public al  Municipiului  Salonta,  situat  în str.
Republicii nr.117 ocupat de chioșc cu terasă și prelungirea pe o durată de 5 ani a contractului de închiriere  –
inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru'' respingerea cererii SC Akme Com
SRL.

Punctul  23:  Proiect  de  hotărâre  nr.33/14.02.2022;  Referat  de  aprobare   și  Raport  de  specialitate
nr.266/14.02.2022 privind  soluţionarea cererii  nr.  266/19.01.2022 SC Sancrisan SRL pentru închirierea pe o
durată de 5 ani, a suprafeței de 16,4 mp teren, domeniu public al Municipiului Salonta, situat pe str. Iancu de
Hunedoara  colț  cu  str.  Oradiei  nr.24 –  inițiator  primar  Török  László,  votat în  unanimitate  cu  16 voturi
,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.43/2022.

Punctul  24:  Proiect  de  hotărâre  nr.44/18.02.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.540/16.02.2022 privind realizarea unui schimb de teren între Municipiul Salonta și SC Metalul Mesa SA –
inițiator  primar  Török  László, votat în  unanimitate  cu  16 voturi ,,pentru'',  CLMS  adoptă  Hotărârea
nr.44/2022.

În cadrul ședinței ordinare a fost supus pentru luare la cunoștință: 
Punctul 25: Diverse. Adresa nr.1120/18.02.2021 a Secretarului general al Municipiului Salonta privind

prezentarea de către aleșii locali a raportului de activitate pe anul 2021, respectiv a raportului privind starea
economică, socială și de mediu a Municipiului Salonta, conform dispozițiilor alin.(1)-(3) ale art.225 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului, cu modificările și completările ulterioare. 

Față de ordinea de zi prezentată a fost aprobată suplimentarea acesteia cu următoarele puncte:
Punctul  26:  Proiect  de  hotărâre  nr.39/18.02.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate

nr.995/14.02.2022  privind  aprobarea  ajustării  prețului  contractului  de  achiziție  publică  nr.8692/31.12.2021
pentru obiectivul de investiții:  ''  Modernizare străzi și reabilitare structură rutieră străzi secundare'', conform
Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare – inițiator primar Török
László, votat cu 15 voturi ,,pentru'', 1 vot abținere - dl consilier local Pirtea Mihai – George,  CLMS
adoptă Hotărârea nr.45/2022.

Punctul  27:  Proiect  de  hotărâre  nr.42/18.02.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.1090/17.02.2022 pentru Participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere
energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități – inițiator primar Török László,  votat cu
unanimitate de voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.46/2022.

Punctul  28: Proiect  de  hotărâre  nr.46/24.02.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.1221/23.02.2022 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru dezmembrarea
terenului cu nr.cad.106779 cu suprafața de 316mp în două loturi  – inițiator primar Török László,  votat cu
unanimitate de voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.47/2022.

Punctul  29:  Alegerea președintelui  de ședință,  doamna  Gali  Éva și  a supleantului  acesteia pe luna
martie  2022,  doamna  Gall Éva,  votat  cu unanimitate  de  voturi  ,,pentru'',  CLMS  adoptă  Hotărârea
nr.48/2022.

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