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     Minuta ședinței 
    Consiliului Local Salonta
   din data de 27 ianuarie 2022

Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară prin Dispoziţia Primarului nr. 22 din 21.01.2022 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 16 consilieri în funcție, lipsind motivat domnul consilier local Szabo Sándor,  respectiv
nemotivat doamna consilier local Dr. 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  președintele  de  ședință, doamna consilier  local,  prof.  Buz  Ramona  -  Angela, conform  HCLMS
nr.248/30.12.2021.

La începutul ședinței se intonează Imnul Național al României.
În cadrul ședinței ordinare a fost supus pentru luare la cunoștință: 
Punctul 1:  Proiectul nr.10/21.01.2022; Referat de aprobare nr.484/21.01.2022; Referat constatator nr.

483/21.01.2022 și Raport de specialitate nr. R483/484/21.01.2022 privind constatarea încetarii de drept, prin
demisie, a mandatului de consilier local al domnului Szatmari Adrian și vacantarea locului de consilier
local ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Salonta, județul Bihor.
respectiv, au fost supuse spre dezbatere și votului următoarele puncte:

Punctul 2: Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta
din data de 30.12.2021.

Punctul 3: Proiect de hotărâre nr.159/22.11.2021; Referat de aprobare nr.263/15.01.2021 și Raport de
specialitate nr.264/15.01.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Acordului de funcționare, a
Autorizației pentru alimentație publică și a Orarului de funcționare. - inițiator Primar, Török László.

Punctul 4:  Proiect de hotărâre nr.1/18.01.2022; Referat  de aprobare nr.300/14.01.2022 și Raport de
specialitate nr.301/14.01.2022 privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa la nivelul Municipiului Salonta
în anul școlar 2022-2023.  - inițiator Primar, Török László.

Punctul  5:  Proiect  de  hotărâre  nr.  2/19.01.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate  nr.
366/18.01.2022 privind aprobarea planului de amplasament și  delimitare a imobilului  pentru dezmembrarea
terenului cu nr. cad 112106 cu suprafața de 7688 mp în opt loturi. - inițiator Primar, Török László.

Punctul  6:Proiect  de  hotărâre  nr.3/19.01.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.367/18.01.2022 privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului aferent străzii Iosif Cos.
- inițiator Primar, Török László. 

Punctul  7:  Proiect  de  hotărâre  nr.6/19.01.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.396/19.01.2022 privind  actualizarea  Studiului  de  Fezabilitate  și  a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru
proiectul 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  ”  și  aprobarea
Proiectului Tehnic nr. 1400/2021 în faza de proiectare PT+DE +CS. - inițiator Primar, Török László.

Punctul  8:  Proiect  de  hotărâre  nr.4/19.01.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate  nr.
368/18.01.2022 privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului în vederea delimitării unui
teren cu suprafața de 53 mp în scopul amplasării unei stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. - inițiator
Primar, Török László.
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Punctul 9:  Proiect de hotărâre nr.7/20.01.2022; Referat de aprobare nr.385/18.01.2022 și Raport de
specialitate nr.386/18.01.2022 privind aprobarea Planului de analiză și de acoperire a riscurilor, actualizat pe
anul 2022.- inițiator Primar, Török László.

Punctul 10: Proiect de hotărâre nr.11/21.01.2022; Referat de aprobare nr.404/19.01.2022 și Raport de
specialitate  nr.  405/19.01.2022  privind  aprobarea Regulamentului  de  organizare  şi  desfăşurare  a  evaluării
managementului din cadrul Casei de Cultură  ''Zilahy Lajos'' din Municipiul Salonta. -  inițiator Primar, Török
László.

Punctul 11: Proiect de hotărâre nr.12/21.01.2022; Referat de aprobare nr.406/19.01.2022 și Raport de
specialitate  nr.407/19.01.2022 privind  aprobarea Regulamentului  de  organizare  şi  desfăşurare  a  evaluării
managementului din cadrul Complexului Muzeal din Municipiul Salonta.- inițiator Primar, Török László.

Punctul 12: Referat de aprobare nr.446/20.01.2022 și Raport de specialitate nr.447/21.01.2022 pentru
emiterea unui  Aviz  de principiu privind semnarea Acordului  de  cooperarea între  Muzeul  Memorial  „Arany
János” și ''Asociația Muzeelor Rurale Maghiare''.- inițiator Primar, Török László.

Punctul 13: Proiect de hotărâre nr.13/21.01.2022; Referat de aprobare nr.475/21.01.2022 și Raport de
specialitate nr.476/21.01.2022 privind pentru îndreptarea erorii materiale la HCLMS 224/30-12-2021 privind
aprobarea taxelor locale pentru închiriere / concesionare / ocupare domeniu public sau privat pentru anul 2022,
Anexa 2 pct. 11 privind ”Terenuri cu destinația de: curți construcții”. - inițiator Primar, Török László.

Punctul 14: Diverse:  
▪ Informarea nr.34/19.01.2022 a Primarului Municipiului Salonta privind derularea Contractului

de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.393/07.08.2013 încheiat între Municipiul Salonta și
SC Stebali Trans SRL.

▪ Informarea nr.492/21.01.2022 a Primarului  Municipiului  Salonta privind extinderea Parcului
Industrial, str. Iosif Vulcan, Municipiul Salonta, județul Bihor.

▪ Raport nr.474/21.01.2022 al Compartimentului Asistență Socială privind modul de realizare a
protecției persoanelor cu handicapat grav – semestrul II anul 2021.

S-a luat la cunoștință.
Față de ordinea de zi prezentată a fost aprobată suplimentarea acesteia cu următorul punct:

Punctul  15:  Proiect  de  hotărâre  nr.14/26.01.2022  Referat  de  aprobare  și  Raport  de
specialitatenr.536/26.01.2022 privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului în vederea
delimitării  unui teren cu suprafața de 40 mp în scopul  amplasării  unei stații  de reîncărcare pentru vehicule
electrice. - inițiator Primar, Török László.

În cadrul ședinței s-a adoptat un număr de 16 hotărâri, de la nr. 1-16, respectiv  Avizul de Principiu
nr.1/2022:

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.1/2022 privind aprobarea  ordinii de zi al şedinţei
ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 27.01.2022,  votat în unanimitate cu 14
voturi ,,pentru''.

Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.2/2022 privind aprobarea suplimentării  ordinii de zi
al şedinţe ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 27.01.2022,  votat în unanimitate cu 14 voturi
,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.3/2022 privind constatarea încetarii de drept, prin
demisie, a mandatului de consilier local al domnului Szatmari Adrian și vacantarea locului de consilier
local  ocupat  de acesta  în  cadrul  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta,  județul  Bihor.  S-a luat  la
cunoștință. CLMS adoptă  Hotărârea de constatare nr.3/2022  privind constatarea încetarii de drept,
prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Szatmari Adrian și vacantarea locului de
consilier local ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Salonta, județul Bihor.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.4/2022  privind  aprobarea  Procesului-Verbal  al
ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data  de 30.12.2021, votat în unanimitate
cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta nr.5/2022 privind aprobarea Regulamentului  pentru
eliberarea Acordului de funcționare, a Autorizației pentru alimentație publică și a Orarului de funcționare,
votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.6/2022  privind  aprobarea  rețelei  școlare  ce  va
funcționa  la  nivelul  Municipiului  Salonta  în  anul  școlar  2022-2023,  votat  în  unanimitate  cu  14 voturi
,,pentru''.
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• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.7/2022 privind aprobarea planului de amplasament și
delimitare a imobilului pentru dezmembrarea terenului cu nr. cad 112106 cu suprafața de 7688 mp în opt
loturi, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.8/2022 privind aprobarea planului de amplasament şi
delimitare a imobilului aferent străzii Iosif Cos, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.9/2022 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate
și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 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 ” și aprobarea  Proiectului Tehnic nr.  1400/2021 în faza de proiectare
PT+DE +CS, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.10/2022 privind aprobarea planului de amplasament
şi delimitare a imobilului în vederea delimitării unui teren cu suprafața de 53 mp în scopul amplasării unei
stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.11/2022 privind aprobarea Planului de analiză și de
acoperire a riscurilor, actualizat pe anul 2022, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.12/2022  privind  aprobarea Regulamentului  de
organizare  şi  desfăşurare  a  evaluării  managementului  din  cadrul  Casei  de  Cultură  ''Zilahy Lajos'' din
Municipiul Salonta, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.13/2022  privind  aprobarea Regulamentului  de
organizare  şi  desfăşurare  a  evaluării  managementului  din  cadrul  Complexului  Muzeal  din  Municipiul
Salonta, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.14/2022 privind pentru îndreptarea erorii materiale la
HCLMS  224/30-12-2021  privind  aprobarea  taxelor  locale  pentru  închiriere  /  concesionare  /  ocupare
domeniu public sau privat  pentru anul  2022,  Anexa 2 pct.  11 privind ”Terenuri  cu destinația de:  curți
construcții”, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.15/2022 privind aprobarea planului de amplasament
şi delimitare a imobilului în vederea delimitării unui teren cu suprafața de 40 mp în scopul amplasării unei
stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.16/2022 privind   președintelui de ședință,  domnul
Cseke Sándor și a supleantului acestuia pe luna februarie 2022, doamna Gali Éva, votat în unanimitate cu
14 voturi ,,pentru''.

• Avizul de Principiu nr.1/2022 privind acordarea unui Aviz de principiu privind semnarea Acordului de
cooperarea între  Muzeul  Memorial ''Arany János'', și  ''Asociația Muzeelor Rurale Maghiare'',  votat în
unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

Red./1 ex.
Cons. jr. Köteles Claudia
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