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 Minuta ședinței ordinare
   a Consiliului Local al Municipiului Salonta

   din data de 29 Septembrie 2022

Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară prin Dispoziţia Primarului nr. 461 din data
de 23.09.2022, 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  ordinară
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.

Deschiderea şedinţei se face de către domnul viceprimar, în lipsa dlui primar. La ședința publică,
alături  de  dl  viceprimar,  participă  dna  Secretar  general,  șefi  de  birouri  și  funcționari  din  cadrul
compartimentelor de specialitate.
          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, ec.  Pirtea Mihai - George,
președinte de ședință, conform HCLMS nr.183/31.08.2022.

La începutul ședinței se intonează Imnul Național al României.
În cadrul ședinței ordinare s-a adoptat un număr de 23 hotărâri, de la nr. 195-217:

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.195/2022 privind aprobarea ordinii de zi
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 29.09.2022, votat în
unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.196/2022 privind aprobarea suplimentării
ordinii de zi al şedinţe ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 29.09.2022,  votat în
unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.198/2022 privind aprobarea procesului-
verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 31.08.2022 și
al procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 05.09.2022, respectiv 12.09.2022 votat
în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.      

respectiv, au fost supuse spre dezbatere și votului următoarele puncte:
Punctul  18:  Proiect  de  hotărâre  nr.180/23.09.2022;  Referat  de  aprobare

nr.  3742/4446/09.09.2022  și  Raport  de  specialitate  nr.  3742/4446/09.09.2022 privind  propunerea  de
tranzacţie înregistrată de către SC Stebali Trans SRL Salonta in vederea stingerii litigiului aflat pe rolul
Judecătoriei  Salonta  obiect  al  Dosarului  nr.  25/833/2022 -  inițiator  Primar,  Török  László,  votat în
unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.197/2022.

Punctul 2:  Proiect  de hotărâre nr.171/23.09.2022; Referat  de aprobare nr.6459/23.09.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.6460/23.09.2022  privind validarea  rectificării  bugetului  general  consolidat
al  Municipiului Salonta prin Dispoziția primarului nr.434/22.09.2022 - inițiator Primar, Török László,
votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.199/2022. 

Punctul 3:  Proiect de hotărâre nr.167/21.09.2022; Referat de aprobare nr.R5802 /6077/ 5653/
6284 /21.09.2022 și  Raport  de specialitate  nr.R5802/6077/5653/6284/21.09.2022 privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Local al  Municipiului Salonta în Comisia pentru evaluarea și asigurarea
calității  în unitățile de învățământ din Municipiul Salonta pentru anul școlar 2022 -  2023 -  inițiator
Primar,  Török  László,  votat în  unanimitate  cu  17  voturi  ,,pentru'', CLMS  adoptă  Hotărârea
nr.200/2022.
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Punctul 4:  Proiect  de hotărâre nr.173/23.09.2022;  Referat  de aprobare nr.6470/23.09.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.  6471/23.09.2022  privind  aprobarea  numărului  de  posturi  pentru  asistenți
personali ai persoanelor cu handicap la nivelul Primăriei Municipiului Salonta - inițiator Primar, Török
László, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.201/2022.

Punctul 5:  Proiect  de hotărâre nr.137/29.07.2022;  Referat  de aprobare nr.5048/28.07.2022 și
Raport de specialitate nr.5048/28.07.2022 privind aprobarea completării Strategiei de Dezvoltare Locală
pe perioada 2021-2027 a Municipiului Salonta - inițiator Primar, Török László, votat în unanimitate cu
17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.202/2022.

Punctul 6:  Proiect  de hotărâre nr.138/01.08.2022;  Referat  de aprobare nr.5049/28.07.2022 și
Raport de specialitate nr.5050/28.07.2022 privind aprobarea modificării și completării ,,Regulamentului
privind  realizarea,  repartizarea,  închirierea,  exploatarea  și  administrarea  locuințelor  sociale  și  de
necesitate din Municipiul Salonta” - inițiator Primar, Török László,  votat în unanimitate cu 17 voturi
,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.203/2022.

Punctul 7:  Proiect  de hotărâre nr.168/22.09.2022;  Referat  de aprobare nr.6365/21.09.2022 și
Raport de specialitate nr. 6366/21.09.2022 pentru modificarea și republicarea Hotărârii Consiliului Local
al  Municipiului Salonta nr.11/27.01.2022 privind Planul de analiză și acoperire a riscurilor (PAAR),
actualizat pe anul 2022 - inițiator Primar, Török László,  votat în unanimitate cu 17  voturi  ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.204/2022.

Punctul 8:  Proiect  de hotărâre nr.169/23.09.2022;  Referat  de aprobare nr.4699/21.09.2022 și
Raport de specialitate nr. 4699/21.09.2022 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a
imobilelor pentru terenurile cu destinația de drum de exploatare situate în extravilan cu suprafața de
1800 mp DE – 4008 și suprafața de 1300 mp DE - 4009 - inițiator Primar,  Török  László,  votat în
unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.205/2022.

Punctul  9:  Proiect  de  hotărâre  nr.172/23.09.2022;  Referat  de  aprobare  nr.732/21.09.2022  și
Raport de specialitate nr.732/21.09.2022 privind soluționarea cererii nr.732/15.02.2022 numitului Puștea
Vasile – Dacian cu privire la închirierea terenului în suprafață de 73 mp, înscris în CF nr.101000 cu
nr.cad.101000,  situat  în  Salonta  str.  N.Bălcescu  nr.9/A -  inițiator  Primar,  Török  László,  votat în
unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.206/2022.

Punctul 10:  Proiect de hotărâre nr.174/23.09.2022; Referat de aprobare nr.6469/23.09.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.6469/23.09.2022  pentru  modificarea,  completarea  și  republicarea  Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Salonta nr.111/16.05.2022 privind aprobarea proiectului „Asigurarea
infrastructurii pentru transportul verde prin amenajarea pistelor pentru biciclete în  Municipiul Salonta,
județul Bihor” - inițiator Primar, Török  László,  votat în unanimitate cu 17  voturi  ,,pentru'', CLMS
adoptă Hotărârea nr.207/2022.

Punctul 11:  Proiect de hotărâre nr.170/23.09.2022; Referat de aprobare nr.6332/20.09.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.6332/20.09.2022  privind  aprobarea  depunerii  Cererii  de  finanţare  pentru
proiectul Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale din Municipiul Salonta
prin Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii – Proiect nr. 6 în cadrul Planul Naţional
de  Redresare  şi  Rezilienţă  al  României  Componenta  5-C5 –  Valul  Renovării  AXA 1 -  Schema de
Granturi Pentru Eficienţă Energetică şi Rezilienţă în Clădiri rezidenţiale multifamiliale  Operaţiunea a.3:
Renovarea  energetică  moderată  sau  aprofundată  a  clădirilor  rezidenţiale  multifamiliale,  Apelul  de
proiecte  de  renovare  energetică  moderată  a  clădirilor  rezidențiale  multifamiliale,  titlu  apel:
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1.- inițiator Primar, Török László, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.208/2022.

Punctul 12:  Proiect de hotărâre nr.181/23.09.2022; Referat de aprobare nr.6334/20.09.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.6335/20.09.2022  privind  aprobarea  depunerii  Cererii  de  finanţare  pentru
proiectul Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale din Municipiul Salonta
prin Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii – Proiect nr. 7 în cadrul Planul Naţional
de  Redresare şi  Rezilienţă  al  României  Componenta  5-C5 –  Valul  Renovării  AXA 1 -  Schema de
Granturi Pentru Eficienţă Energetică şi Rezilienţă în Clădiri rezidenţiale multifamiliale  Operaţiunea a.3:
Renovarea  energetică  moderată  sau  aprofundată  a  clădirilor  rezidenţiale  multifamiliale,  Apelul  de
proiecte  de  renovare  energetică  moderată  a  clădirilor  rezidențiale  multifamiliale,  titlu  apel:
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1.- inițiator Primar, Török László, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.209/2022.



Punctul 13:  Proiect de hotărâre nr.175/23.09.2022; Referat de aprobare nr.6336/20.09.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.6337/20.09.2022  privind  aprobarea  depunerii  Cererii  de  finanţare  pentru
proiectul Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale din Municipiul Salonta
prin Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii – Proiect nr. 8 în cadrul Planul Naţional
de  Redresare  şi  Rezilienţă  al  României  Componenta  5-C5 –  Valul  Renovării  AXA 1 -  Schema de
Granturi Pentru Eficienţă Energetică şi Rezilienţă în Clădiri rezidenţiale multifamiliale  Operaţiunea a.3:
Renovarea  energetică  moderată  sau  aprofundată  a  clădirilor  rezidenţiale  multifamiliale,  Apelul  de
proiecte  de  renovare  energetică  moderată  a  clădirilor  rezidențiale  multifamiliale,  titlu  apel:
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1.- inițiator Primar, Török László, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.210/2022.

Punctul 14:  Proiect de hotărâre nr.176/23.09.2022; Referat de aprobare nr.6334/20.09.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.6335/20.09.2022  privind  aprobarea  depunerii  Cererii  de  finanţare  pentru
proiectul Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale din Municipiul Salonta
prin Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii – Proiect nr. 9 în cadrul Planul Naţional
de  Redresare  şi  Rezilienţă  al  României  Componenta  5-C5 –  Valul  Renovării  AXA 1 -  Schema de
Granturi Pentru Eficienţă Energetică şi Rezilienţă în Clădiri rezidenţiale multifamiliale  Operaţiunea a.3:
Renovarea  energetică  moderată  sau  aprofundată  a  clădirilor  rezidenţiale  multifamiliale,  Apelul  de
proiecte  de  renovare  energetică  moderată  a  clădirilor  rezidențiale  multifamiliale,  titlu  apel:
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1.- inițiator Primar, Török László, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.211/2022.

Punctul 15:  Proiect de hotărâre nr.177/23.09.2022; Referat de aprobare nr.6340/20.09.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.6341/20.09.2022  privind  aprobarea  depunerii  Cererii  de  finanţare  pentru
proiectul Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale din Municipiul Salonta
prin Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii – Proiect nr. 10 în cadrul Planul Naţional
de  Redresare  şi  Rezilienţă  al  României  Componenta  5-C5 –  Valul  Renovării  AXA 1 -  Schema de
Granturi Pentru Eficienţă Energetică şi Rezilienţă în Clădiri rezidenţiale multifamiliale  Operaţiunea a.3:
Renovarea  energetică  moderată  sau  aprofundată  a  clădirilor  rezidenţiale  multifamiliale,  Apelul  de
proiecte  de  renovare  energetică  moderată  a  clădirilor  rezidențiale  multifamiliale,  titlu  apel:
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1. - inițiator Primar, Török László, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.212/2022.

Punctul 16:  Proiect de hotărâre nr.178/23.09.2022; Referat de aprobare nr. 6342/20.09.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.  6343/20.09.2022  privind  aprobarea  depunerii  Cererii  de  finanţare  pentru
proiectul Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale din Municipiul Salonta
prin Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii – Proiect nr. 11 în cadrul Planul Naţional
de  Redresare  şi  Rezilienţă  al  României  Componenta  5-C5 –  Valul  Renovării  AXA 1 -  Schema de
Granturi Pentru Eficienţă Energetică şi Rezilienţă în Clădiri rezidenţiale multifamiliale  Operaţiunea a.3:
Renovarea  energetică  moderată  sau  aprofundată  a  clădirilor  rezidenţiale  multifamiliale,  Apelul  de
proiecte  de  renovare  energetică  moderată  a  clădirilor  rezidențiale  multifamiliale,  titlu  apel:
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1. - inițiator Primar, Török László, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.213/2022.

Punctul 17:  Proiect de hotărâre nr.179/23.09.2022; Referat de aprobare nr. 6413/22.09.2022 și
Raport de specialitate nr.6469/23.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,, Creșterea eficienței
energetice  și  gestionarea  inteligentă  a  energiei  în  unitatea  de  învățământ  Liceul  Tehnologic  nr.1
din Municipiul Salonta,  Județul  Bihor''  -  inițiator Primar,  Török  László,  votat în unanimitate cu 17
voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.214/2022.

Față de ordinea de zi prezentată a fost aprobată suplimentarea acesteia cu următoarele puncte:
Punctul  19: Proiect  de  hotărâre  nr.182/27.09.2022;  Referat  de  aprobare  nr.6502/27.09.2022;

Raport  de  specialitate  nr.6503/27.09.2022  privind  validarea  rectificării  bugetului  general  consolidat
al Municipiului Salonta prin Dispoziția primarului nr.463/26.09.2022  - inițiator Primar, Török  László,
votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.215/2022.

Punctul 20:  Proiect de hotărâre nr.183/28.09.2022; Referat de aprobare nr.6497/26.09.2022  și
Raport de specialitate nr.6497/26.09.2022  privind  aprobare Studiu de Fezabilitate și indicatori tehnico
economici pentru obiectivul de investiții: ,,Coridor de mobilitate urbană prin crearea pistelor de biciclete
și coridor prioritar pentru mijloc de transport în comun ecologic traseul 1 de la Est -la -Vest și traseul 2
de la Sud la Vest in Municipiul Salonta” - inițiator Primar, Török  László,  votat în unanimitate cu 17
voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.216/2022.



    Punctul  21.  Alegerea președintelui  de ședință,  domnul  Pirtea Mihai  –  George  și  a  supleantului
acestuia pe luna septembrie 2022,  domnul Sala Răzvan - Sergiu, votat în unanimitate cu 17 voturi
,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.217/2022.

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