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 Minuta ședinței 
    Consiliului Local Salonta
   din data de 31 martie 2022

Consiliul  Local  a  fost  convocat  în  ședință  ordinară  prin  Dispoziţia  Primarului  nr.  136 din  data  de
25.03.2022, 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 13 consilieri locali, cu drept de vot un număr de 13
consilieri  locali,  din 17 consilieri  în funcție,  lipsind următorii  consilieri  locali:  domnul  Cseke Sándor (care
sosește în timpul desfășurării ședinței),  motivat domnul Szász Dénes-Albert, domnul Szabó Sándor și domnul
Szijjartó Szilárd. 

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, Gali Éva, conform HCLMS nr.48/25.02.2022.

La începutul ședinței se intonează Imnul Național al României.

În cadrul ședinței ordinare au  fost supuse pentru luare la cunoștință:
Punctul 2.  Raport de activitate pe anul 2021 nr.62/15.02.2022 - Unitatea de Asistență Medico-

Socială pentru bolnavi cronici – U.A.M.S.
Punctul 3. Raport de activitate pe anul 2021 nr.21/15.02.2022 – Cantina Socială Salonta.
Punctul 4. Raport de activitate pe anul 2021 - Piața Agroalimentară din Municipiul Salonta. 
Punctul 5. Raport de activitate pe anul 2021 – Cimitirul Municipal Salonta.
Punctul 6. Raport de activitate pe anul 2021 nr.1740/14.03.2022 – Complex Muzeal Salonta.
Punctul 7.  Raport de activitate pe anul 2021 nr.1/20.01.2022 – Biblioteca Municipală ,,Teodor Neș''

Salonta.
Punctul 8. Raport de activitate pe anul 2021 nr.7/01.03.2022 – Casa de Cultură ,, Zilahy Lajos'' Salonta.
Punctul 9. Raport de activitate pe anul 2021 nr.2043/28.02.2022 – Spitalul Municipal Salonta.
Punctul 27. Diverse:

 Adresa nr. 1938/23.03.2022 a Secretarului general al Municipiului Salonta privind depunerea de către
aleșii locali a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese pentru anul fiscal anterior, conform
Legii  nr.176/2010  privind  integritatea  în  exercitarea  funcţiilor  şi  demnităţilor  publice,  pentru
modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale  de  Integritate,  precum  şi  pentru  modificarea  şi  completarea  altor  acte  normative  cu
modificările şi completările ulterioare.

 Raportul de control nr.2045/25.02.2022 al Instituției Prefectului – Județul Bihor – Serviciul Juridic,
avizare și contencios administrativ, înregistrat la Primăria Municipiului Salonta sub nr.1314/25.02.2022
cu privire la constatările și concluziile rezultate în urma activității de îndrumare, verificare și control ce
s-a  efectuat  la  sediul  autorității  administrației  publice  locale  al  Municipiului  Salonta  în  data  de
22.03.2022.

În cadrul ședinței ordinare s-a adoptat un număr de 22 hotărâri, de la nr. 57 – 78:
• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.57/2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei

ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 31.03.2022, votat în unanimitate cu 13
voturi ,,pentru''.
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• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.58/2022 privind aprobarea suplimentării  ordinii
de zi al şedinţe ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 31.03.2022, votat în unanimitate cu 13
voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.59/2022 privind aprobarea procesului-verbal al
ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 24.02.2022 și a procesului -
verbal al ședinței extraordinare din data de  11.03.2022, votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru''.      

respectiv, au fost supuse spre dezbatere și votului următoarele puncte:
Punctul 10: Proiect de hotărâre nr.15/04.02.2022; Referat de aprobare nr.733/02.02.2022 și Raport de

specialitate nr.734/02.02.2022 privind aprobarea ,,Regulamentului  de vânzare a locuințelor ANL'' – inițiator
primar Török László, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.60/2022.

Punctul 11:  Proiect de hotărâre nr.15/04.02.2022; Referat de aprobare nr.733/02.02.2022 și Raport de
specialitate nr.734/02.02.2022 privind aprobarea ,,Regulamentului  de vânzare a locuințelor ANL'' – inițiator
primar Török László, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.61/2022.

Punctul 12: Proiect de hotărâre nr.62/25.03.2022; Referat de aprobare nr.1895/22.03.2022 și Raport de
specialitate  nr.1896/22.03.2022 privind  aprobarea  contului  de  execuție bugetară  pe  anul  2021 și  a  situației
financiare întocmite la data de 31 decembrie 2021 a Municipiului Salonta – inițiator primar Török László, votat
în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru'',  CLMS adoptă Hotărârea nr.62/2022.

Punctul 13: Proiect de hotărâre nr.63/25.03.2022; Referat de aprobare nr.1965/24.03.20022 și Raport de
specialitate  nr.1966/24.03.2022  privind  modificarea  Formularului  14  –  lista  de  investiții,  anexă  la  bugetul
general consolidat al Municipiului Salonta aprobat prin HCLMS nr.23 din 24.02.2022  – inițiator primar Török
László, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.63/2022.

Punctul  14: Proiect  de  hotărâre  nr.61/24.03.20022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.1901/23.03.2022 privind acordarea avizului  Consiliului  Local  al  Muncipiului  Salonta pentru prestarea de
servicii  funerare pe raza Municipiului  Salonta de către SC IMPACT NOVA SRL  – inițiator primar  Török
László, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.64/2022.

Punctul 15: Proiect de hotărâre nr.57/17.03.2022; Referat de aprobare nr.1811/17.03.2022 și Raport de
specialitate  nr.1812/17.03.2022 privind aprobarea documentației de urbanism - PUZ pentru „ Amenajare teren
minifotbal și servicii aferente: Bar, vestiar, grupuri sanitare ”, jud. Bihor, Mun. Salonta, str. Mărășești nr.11 –
inițiator  primar  Török  László, votat în  unanimitate  cu  14 voturi ,,pentru'',  CLMS  adoptă  Hotărârea
nr.65/2022.

Punctul 16: Proiect de hotărâre nr.58/17.03.2022; Referat de aprobare nr.1813/17.03.2022 și Raport de
specialitate   nr.1814/17.03.2022  privind  aprobarea  documentației  de  urbanism -  PUZ  pentru  „  Construire
spălătorie camioane, construire atelier reparații camioane și stație ITP , construire hală de  depozitare ”, jud.
Bihor, Mun. Salonta, str.  Ghestului nr.5 – inițiator primar  Török László,  votat  în unanimitate cu 14 voturi
,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.66/2022.

Punctul 17: Proiect de hotărâre nr.60/22.03.2022; Referat de aprobare nr.1906/22.03.2022 și Raport de
specialitate  nr.1907/22.03.2022 privind aprobarea documentației de urbanism - PUZ pentru „ Demolare corp C1
și Construire spălătorie auto self service, amenajare incintă, anexe, parcaje și împrejmuire teren ”,  jud. Bihor,
Mun. Salonta, str. Tincii nr.42  - inițiator primar  Török László, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.67/2022.

Punctul 18: Proiect de hotărâre nr.59/22.03.2022; Referat de aprobare nr.1879/21.03.2022 și Raport de
specialitate nr.1880/21.03.2022 privind modificarea Statului de funcții al Aparatului de specialitate a primarului,
conform Anexelor 1.1. și 1.2 – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.68/2022.

Punctul 19: Proiect de hotărâre nr.47/02.03.2022; Referat de aprobare nr.1214/23.02.2022 și Raport de
specialitate   nr.1215/23.02.2022  privind  aprobarea  Statului  de  funcții  și  Regulamentului  de  organizare  si
funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială Salonta-  inițiator primar Török László, votat în unanimitate
cu 14 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.69/2022.

Punctul 20: Proiect de hotărâre nr.53/11.03.2022; Referat de aprobare nr.1691/11.03.2022 și Raport de
specialitate   nr.1692/11.03.2022  privind  însușirea  contractului  de  Asistență  juridică  încheiat  în  vederea
reprezentării părților Municipiului Salonta și Consiliului Local în Dosarul nr. 54/35/2022  la Curtea de Apel
Oradea de către Cabinet de Avocat Cocaină Mirela – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 14
voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.70/2022.

Punctul  21:  Proiect  de  hotărâre  nr.64/25.03.2022;  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate
nr.1533/23.03.2022 privind modificarea și completarea HCLMS nr. 165/30.09.2021 privind soluţionarea cererii
nr. 3952 din 17.08.2021 depusă de numita Bozsanyi Sara Estera de atribuire a unui teren pentru construirea unei
locuinţe  proprietate  personală,  în  condiţiile  Legii  nr.15/2003,  republicată  cu  modificările  şi  completările
ulterioare  –  inițiator  primar  Török László, votat în  unanimitate  cu  14 voturi ,,pentru'',  CLMS adoptă
Hotărârea nr.71/2022.
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Punctul 22: Proiect de hotărâre nr.65/25.03.2022; Referat de aprobare nr.2033/25.03.2022 și Raport de
specialitate nr.2034/25.03.2022 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.  1 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 14 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.72/2022.

Punctul 23: Proiect de hotărâre nr.66/25.03.2022; Referat de aprobare nr.2035/25.03.2022 și Raport de
specialitate  nr.2036/25.03.2022 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.  2 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 14 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.73/2022.

Punctul 24: Proiect de hotărâre nr.67/25.03.2022; Referat de aprobare nr.2037/25.03.2022 și Raport de
specialitate  nr.2038/25.03.2022 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.  3 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 14 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.74/2022.

Punctul 25: Proiect de hotărâre nr.68/25.03.2022; Referat de aprobare nr.2039/25.03.2022 și Raport de
specialitate  nr.2040/25.03.2022 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.  4 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 14 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.75/2022.

Punctul 26: Proiect de hotărâre nr.69/25.03.2022; Referat de aprobare nr.2041/25.03.2022 și Raport de
specialitate nr.2042/25.03.2022 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.  5  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 14 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.76/2022.

Față de ordinea de zi prezentată a fost aprobată suplimentarea acesteia cu următorul punct:
Punctul 28: Proiect de hotărâre nr.72/29.03.2022; Referat de aprobare nr.2111/28.03.2022 și Raport de

specialitate nr.2112/28.03.2022 privind rectificarea denumirii Complexului Muzeal în Complex Muzeal ,, Arany
János” – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea
nr.77/2022.

Punctul  29:  Alegerea președintelui  de ședință,  doamna  Gall Éva și  a supleantului  acesteia pe luna
aprilie 2022, domnul Horváth János, votat în unanimitate cu 14 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea
nr.78/2022.

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