
MUNICIPIUL SALONTA
Monitorul Oficial Local și Relația cu Consiliul Local
Salonta, str. Republicii Nr.1, cod poștal 415500, Județul Bihor
CUI 4593423
Tel: 0259-373243, 0359-409730, 0359-409731; Fax: 0359-409733
e-mail: primsal3@gmail.com; primsal@rdslink.ro
web-site: www.salonta.net                          

 Minuta ședinței ordinare
   a Consiliului Local al Municipiului Salonta

   din data de 30 iunie 2022

Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară prin Dispoziţia Primarului nr. 277 din data de
24.06.2022, 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 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 consilieri în funcție, lipsesc următorii consilierii locali: domnul Boiț Nicolae
– Ioan (aflat în concediu de odihnă), domnul Szabó Sándor, domnul Szász Dénes – Albert (care sosește
pe parcursul desfășurării ședinței).

La  ședința  publică,  alături  de  dl  primar  participă  dna  Secretar  general,  șefi  de  birouri  și
funcționari din cadrul compartimentelor de specialitate, precum și reprezentanți ai societății SC Stebali
Trans SRL.
         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, ing. Illyés Lajos, președinte
de ședință, conform HCLMS nr.134/31.05.2022.
           La începutul ședinței se intonează Imnul Național al României.

În cadrul ședinței ordinare a fost supus pentru luare la cunoștință: 
Punctul  1: Prezentarea  Raportului  anual  nr.  4243  din  data  de  24.06.2022  al  Primarului

Municipiului Salonta privind starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Salonta pentru anul
2021.

În cadrul ședinței ordinare  s-a adoptat un număr de 12 hotărâri, de la nr. 135 – 146:
• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.135/2022 privind aprobarea ordinii de zi a

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 30.06.2022,  votat în
unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.136/2022 privind aprobarea suplimentării
ordinii de zi al şedinţe ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 30.06.2022,  votat în
unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.137/2022 privind aprobarea procesului-
verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 31.05.2022
votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru''.      

respectiv, au fost supuse spre dezbatere și votului următoarele puncte:
Punctul 3: Proiect  de hotărâre nr.116/24.06.2022;  Referat  de aprobare nr.1007/21.06.2022 și

Raport de specialitate nr.1007/21.06.2022 privind soluționarea cererii nr.1007/02.03.2022 a Mirus Abc
SRL pentru închirierea a suprafeței de 0,5mp teren, domeniu public al Municipiului Salonta, situat în
strada P-ța Unirii nr.40, ocupat de agregat frigorific – inițiator primar Török László, votat în unanimitate
cu 15 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.138/2022.

Punctul 4:  Proiect  de hotărâre nr.117/24.06.2022;  Referat  de aprobare nr.4124/21.06.2022 și
Raport de specialitate nr.4125/21.06.2022 privind aprobarea documentației de urbanism - PUZ pentru
„Construire hipermarket Kaufland și  construcții anexe (container prefabricat fast food “Imbiss“,  terasă
acoperită clienți, boxă de reciclare, post trafo, bazin rezervă incendiu) amenajări exterioare incintă
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(platformă parcare,  spații  verzi,  drumuri ,  trotuare),  accese rutiere și  pietonale,  racorduri  la  drumuri
publice, împrejmuire teren, organizare de șantier, branșamente la utilită și rețele, amplasare elemente
publicitare,  pilon,  totem,  bariere  acces  auto”,  jud.  Bihor,  Mun.  Salonta,  Piața  Democrației   nr.  6  –
inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea
nr.139/2022.

Punctul 5:  Proiect  de hotărâre nr.118/24.06.2022;  Referat  de aprobare nr.3389/23.06.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.3389/23.06.2022  privind soluţionarea  cererii  nr.  3389/23.06.2022 numitei
Viliga Maria pentru închirierea 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  15 voturi ,,pentru'' cu  amendamentele  Comisiei  de  specialitate,  CLMS  adoptă  Hotărârea
nr.140/2022.

Punctul 6:  Proiect  de hotărâre nr.119/24.06.2022;  Referat  de aprobare nr.3852/21.06.2022 și
Raport de specialitate nr.3852/23.06.2022 privind soluţionarea cererii nr. 3852/08.06.2022 a societăţilor
comerciale SC Duo Start SRL şi SC Sinopampam SRL pentru acordarea a două locuri de parcare situate
în incinta adresei str. Republicii nr. 41 – inițiator primar Török László.
Aviz nefavorabil al comisiilor de specialitate, fără amendamente.
Se votează  cu  unanimitate  de  voturi  ,,pentru''  respingerea  cererilor  SC  Duo  Start  SRL şi  SC
Sinopampam SRL. (Conform Regulamentului de organişi funcţionare a  Consiliului  Local al Municipiului Salonta – aprobat prin
HCLMS nr.56 din 27.05.2021:  ''  Art.  27. Desfăşurarea şedinţelor consiliului local pct.  (27)  Respingerea unui proiect de hotărâre a
consiliului local înscris pe ordinea de zi,  precum şi  orice supunere la vot a unei propuneri înscrise pe ordinea de zi  nu constituie
hotărâre a consiliului local ca act administrativ, în acest caz, menţionându-se doar rezultatul votului în procesul-verbal al şedinţei fără
redactarea unei hotărâri a consiliului local.''

Punctul  7:  Proiect  de  hotărâre  nr.120/24.06.2022;  Referat  de  aprobare  nr.  4221/23.06.2022
și  Raport  de  specialitate  nr.4221/23.06.2022  privind  aprobarea  unor  planuri  de  amplasament  şi
delimitare a imobilului pentru terenuri cu destinaţia de drumuri de exploatare în extravilan  – inițiator
primar  Török  László, votat în  unanimitate  cu  15 voturi ,,pentru'',  CLMS  adoptă  Hotărârea
nr.141/2022.

Punctul 8:  Proiect de hotărâre nr.121/24.06.2022; Referat de aprobare nr.4209/24.06.2022  și
Raport  de specialitate  nr.4209/24.06.2022 privind  aprobarea înfiinţării  Asociaţiei  de proprietari  ANL
pentru blocurile de locuinţe situate în Municipiul Salonta Pţa Democraţiei nr. 2, însuşirea procesului
verbal pentru înfiinţarea asociaţiei şi numirea unui membru în conducerea Asociaţiei de proprietari din
partea autorităţilor publice locale – inițiator primar  Török László, votat în unanimitate cu 15 voturi
,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.142/2022.
Față de ordinea de zi prezentată a fost aprobată suplimentarea acesteia cu următoarele puncte:

Punctul 9:  Proiect  de hotărâre nr.122/29.06.2022;  Referat de aprobare nr.3724/23.06.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.3724/24.06.2022  privind  propunerea  de  tranzacție  înregistrată  de  către  SC
Stebali Trans SRL în vederea stingerii litigiului aflat pe rolul Judecătoriei Salonta obiect al Dosarului
nr.25/833/2022 – inițiator primar Török László, votat cu 11 voturi ,,pentru'', 4 ,,abțineri” - dna Buz,
dl Pirtea, dl Sala și dl Toma, 0 voturi ,,împotrivă'', din lipsă de cvorum, proiectul de hotărâre va fi supus
din nou dezbaterii și votului Consiliului local în ședința din 8 iulie.

Punctul 10: Proiect de hotărâre nr.123/29.06.2022; Referat de aprobare nr.4301/28.06.2022 și
Raport de specialitate nr.4301/28.06.2022 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare cu
propunerea  de  alipirea  terenurilor  cu  nr.  cad.113566  și  nr.  cad.113571  rezultând  imobilul  cu
nr.cad.114253 cu suprafața de 4290mp  – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 15
voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.143/2022.

Punctul 11:  Proiect de hotărâre nr..124/30.06.2022; Referat de aprobare nr.4160/22.06.2022 și
Raport de specialitate nr.4160/22.06.2022 privind aprobarea documentației  tehnico-economică pentru
investiția: “Construire parcare acoperită, Municipiul Salonta,  județul Bihor” – inițiator primar Török
László, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.144/2022.

Punctul 12:  Proiect de hotărâre nr.125/3006.2022; Referat de aprobare nr.4302/28.06.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.4302/28.06.2022  privind  predarea  către  Ministerul  Dezvoltării  Lucrărilor
Publice și  Administrației  prin Compania Naţională  de Investiţii  “C.N.I.”  S.A.,  a amplasamentului și
asigurarea condițiilor  în  vederea executării  obiectivului  de investiţii:  „  Construire  parcare acoperită,
Municipiul Salonta, județul Bihor”– inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 15 voturi
,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.145/2022.

Punctul 13:  Alegerea președintelui de ședință, domnul Kiss Ernő și a supleantului acestuia pe
luna iulie 2022, domnul Nagy Árpád – Ferencz, votat în unanimitate cu 15 voturi  ,,pentru'', CLMS
adoptă Hotărârea nr.146/2022.
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