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 Minuta ședinței 
    Consiliului Local Salonta
   din data de 28 aprilie 2022

Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară prin Dispoziţia Primarului nr. 183 din data
de 21.04.2022, 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 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. 
        Potrivit  art.137 alin.(1) din Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare,
şedinţa este legal constituită. Ședința este condusă de către președintele de ședință, doamna consilier
local, Gall Éva, conform HCLMS nr.78/31.03.2022.
           La începutul ședinței se intonează Imnul Național al României.

În cadrul ședinței ordinare  s-a adoptat un număr de 19 hotărâri, de la nr. 89 – 107:
• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.89/2022 privind aprobarea ordinii de zi a

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 28.04.2022, votat
în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru'' (lipsește din sală, consilier local dna Dr. Tolnai Angela).

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.90/2022 privind aprobarea suplimentării
ordinii de zi al şedinţe extraordinare a Consiliului Local Salonta din data de 28.04.2022, votat
în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.91/2022 privind aprobarea procesului-
verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 31.03.2022 și
a  procesului  -  verbal  al  ședinței  extraordinare  din  data  de   07.04.2022,  12.04.2022  și
14.04.2022. votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.      

respectiv, au fost supuse spre dezbatere și votului următoarele puncte:
Punctul 2: Proiect de hotărâre nr.83/19.04.2022; Referat de aprobare și Raport de specialitate

nr. 2625/14.04.2022 privind soluţionarea cererii nr. 43456/01.03.2022 a Ministerului Afacerilor Interne
– Inspectoratul General al Poliției Române - Inspectoratul de Poliție Județean Bihor înregistrată cu nr.
2147/29.03.2022 – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS
adoptă Hotărârea nr.92/2022.

Punctul 3: Proiect de hotărâre nr.84/19.04.2022; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.2626/14.04.2022 privind  trecerea  fără  plată  din  domeniul  public  al  Municipiului  Salonta  și  din
administrarea Consiliului Local al Municipiului Salonta în domeniul public al Statului și administrarea
Ministerului Afacerilor Interne a spațiilor cu suprafață utilă de 43,1 mp din imobilul situat în Salonta
str. Aradului ( fosta Tudor Vladimirescu ) nr. 22 identificate cu  nr. de inventar 1088  – inițiator primar
Török László, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.93/2022.
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Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.85/20.04.2022; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.2689/19.04.2022 privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Salonta în domeniul public al
Municipiului Salonta a imobilului – teren cu suprafața de 2837 mp înscris în CF nr. 113772 cu număr
cadastral 113772 şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului
Salonta – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'',  CLMS adoptă
Hotărârea nr.94/2022.

Punctul 5: Proiect de hotărâre nr.82/19.04.2022; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.2577/13.04.2022 privind modificarea HCLMS nr.  40/31.03.2021 privind asocierea dintre Județul
Bihor-Consiliul  Județean  Bihor,  U.A.T.  Municipiul  Salonta,  U.A.T.  Municipiul  Marghia,  U.A.T.
Municipiul Beiuș, U.A.T. Oraș Aleșd și Societatea Administrația Domeniului Public Oradea S.A. în
scopul prestării unor servii publice locale  – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 17
voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.95/2022.

Punctul 6:  Proiect de hotărâre nr.73/29.03.2022; Referat de aprobare nr.1245/29.03.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.1246/29.03.2022  privind  aprobarea,  Studiu  Fezabilitate  pentru    ,,
Modernizarea 10 străzi structură rutieră și evacuare ape pluviale în Municipiul Salonta”   – inițiator
primar  Török  László, votat în  unanimitate  cu  17 voturi ,,pentru'',  CLMS  adoptă  Hotărârea
nr.96/2022.

Punctul 7:  Proiect de hotărâre nr.74/29.03.2022; Referat de aprobare nr.2136/28.03.2022 și
Raport de specialitate nr.2137/28.03.2022 privind aprobarea, Documentație de Avizare a Lucrărilor de
Intervenție pentru ,, Reabilitare și modernizare 11 străzi în Municipiul Salonta, jud. Bihor”  – inițiator
primar  Török  László, votat în  unanimitate  cu  17 voturi ,,pentru'',  CLMS  adoptă  Hotărârea
nr.97/2022.

Punctul 8: Proiect de hotărâre nr.70/25.03.2022; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.813/23.02.2022  privind  soluționarea  cererii  nr.813/18.02.2022  a  SC  Casino  Life  SRL  pentru
închirierea pe o durată de 1 an a suprafeței de 10,40 mp teren, domeniu public al Municipiului Salonta,
situat în str. Iuliu Maniu nr.22, ocupat de filigorie – inițiator primar Török László, votat în unanimitate
cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.98/2022.

Punctul 9: Proiect de hotărâre nr.71/25.03.2022; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.399/25.02.2022  privind  soluționarea  cererii  nr.399/27.01.2022  a  Hașaș  Lucian  P.F.A.  pentru
închirierea pe o durată de 1 an a suprafeței de 1 mp teren, domeniu public al Municipiului Salonta,
situat în str. Regele Ferdinand nr.1, ocupat de dozator de lapte - inițiator primar Török László, votat în
unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.99/2022.

Punctul 10: Proiect de hotărâre nr.87/20.04.2022; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.2735/20.04.2022 privind aprobarea Contractului de Comodat pentru utilizarea temporară a stâlpilor
liniilor electrice aeriene de joasă tensiune în comun cu camere de supraveghere video, încheiat între
Distribuție  Energie  Electrică  România SA prin Sucursala  Oradea și  Municipiul  Salonta – inițiator
primar  Török  László, votat în  unanimitate  cu  17 voturi ,,pentru'',  CLMS  adoptă  Hotărârea
nr.100/2022.

Punctul 11: Proiect de hotărâre nr.86/20.04.2022; Referat de aprobare nr.2358/05.04.2022 și
Raport de specialitate nr.2359/05.04.2022 privind modificarea Art.4 din HCLMS nr.169/30.09.2021, în
sensul înlocuirii domnului Szatmari Adrian desemnat reprezentant CLMS în Consiliul de Administrație
din  cadrul  unității  de  învățământ  Grădinița  cu  Program Prelungit  ,,Toldi”  din  Municipiul  Salonta
pentru  anul  școlar  2021-2022-   inițiator  primar  Török  László,  votat  în  unanimitate  cu  17 voturi
,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.101/2022.

Punctul 12: Proiect de hotărâre nr.90/21.04.2022; Referat de aprobare nr.  2716/19.04.2022 și
Raport de specialitate nr.2717/19.04.2022 cu privire la republicarea HCLMS nr 99 din 07 Iulie 2020 în
baza  HCLMS  nr.  77  din  31  Martie  2022  privind  rectificarea  denumirii  Complexului  Muzeal  în
Complex Muzeal ,,Arany János” – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 17 voturi
,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.102/2022.

Punctul 13: Proiect de hotărâre nr.88/21.04.2022; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.2708/19.04.2022 privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Salonta a terenului cu suprafața
de 31.460 mp înscris în CF nr.113671 ( CF vechi 13102) identificat cu nr. top 7540/1 și a terenului cu
suprafața de 435 mp înscris în CF nr.112927 ( CF vechi 13102) identificat cu nr. top 7541 – inițiator
primar  Török  László, votat în  unanimitate  cu  17 voturi ,,pentru'',  CLMS  adoptă  Hotărârea
nr.103/2022.
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Punctul 14:  Proiect de hotărâre nr.89/21.04.2022; Referat de aprobare nr.2570/13.04.2022 și
Raport de specialitate nr.2571/13.04.2022 privind aprobarea stabilirii sediului Asociației de locatari
ANL ,,Puskin” - pentru chiriașii din locuințe ANL de pe strada Puskin nr.16  – inițiator primar Török
László, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.104/2022.

Punctul 15: Proiect de hotărâre nr.91/21.04.2022; Referat de aprobare și Raport de specialitate
nr.2160/21.04.2022 privind  formularea  apărării  față  de  cererea  de  chemare  în  judecată  în  Dosarul
nr.25/833/2022 a Judecătoriei  Salonta având ca obiect obligația de a face – inițiator primar Török
László, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.105/2022.

Față de ordinea de zi prezentată a fost aprobată suplimentarea acesteia cu următorul punct:

Punctul 16: Proiect de hotărâre nr.92/26.04.2022; Referat de aprobare nr.2779/26.04.2022 și
Raport de specialitate nr.2780/26.04.2022 privind aprobarea PUZ pentru ,,  PUZ pentru ,, Înființare
unitate  procesare  produse  agricole  FNC și  moară”,  jud.  Bihor,  Mun.Salonta,  str.  Lanului  nr  cad.
111231,111232,111234 – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.106/2022.

Punctul 17: Alegerea președintelui de ședință, domnul Horváth János și a supleantului acestuia
pe luna mai 2022, domnul Illyés Lajos, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă
Hotărârea nr.107/2022.

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