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 Minuta ședinței ordinare
   a Consiliului Local al Municipiului Salonta

   din data de 31 mai 2022

Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară prin Dispoziţia Primarului nr.217 din data de
25.05.2022, 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 13 consilieri  locali,  cu drept de vot un număr de 13
consilieri locali, din 17 consilieri în funcție, lipsesc următorii consilierii locali: domnul Boiț Nicolae –
Ioan, domnul Sala Răzvan – Sergiu, doamna Tolnai Angela, domnul Vigh József.

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 completările și modificările ulterioare,
şedinţa  este  legal  constituită.  Ședința  este  condusă  de  către  domnul viceprimar/consilier  local,
Horváth János, președinte de ședință, conform HCLMS nr.107/28.04.2022.
           La începutul ședinței se intonează Imnul Național al României.

În cadrul ședinței ordinare  s-a adoptat un număr de 17 hotărâri, de la nr. 118 – 134:
• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.118/2022 privind aprobarea ordinii de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 31.05.2022, votat în
unanimitate cu 13 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.119/2022 privind  aprobarea
suplimentării ordinii  de  zi  al  şedinţe  ordinare  a  Consiliului  Local  Salonta  din  data  de
31.05.2022, votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.120/2022 privind aprobarea procesului-
verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 28.04.2022 și
a procesului - verbal al ședinței extraordinare din data de 16.05.2022 și 17.05.2022 votat în
unanimitate cu 13 voturi ,,pentru''.      

respectiv, au fost supuse spre dezbatere și votului următoarele puncte:
Punctul 2:  Proiect de hotărâre nr.76/07.04.2022; Referat de aprobare nr.2313/05.04.2022 și

Raport de specialitate nr.2356/05.04.222 privind aprobarea ,, Strategiei de stabilire, modificare și/sau
ajustare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pentru
perioada 2022-2027” – inițiator primar  Török László,  votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.121/2022.

Punctul 3:  Proiect de hotărâre nr.101/25.05.2022; Referat de aprobare nr.3281/16.05.2022 și
Raport de specialitate nr.3282/16.05.2022 privind transformarea unor funcții din Statul de funcții al
Aparatului de specialitate a primarului, conform Anexei 1.1 și Anexa 1.2. – inițiator primar  Török
László, votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.122/2022.

Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.103/25.05.2022; Referat de aprobare nr.3316/17.05.2022 și
Raport de specialitate nr.3317/17.005.2022 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru
Consiliul  Local  și  Municipiul  Salonta  pe  anul  2022  –  inițiator  primar  Török  László,  votat în
unanimitate cu 13 voturi ,,pentru'',  CLMS adoptă Hotărârea nr.123/2022.
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Punctul 5:  Proiect de hotărâre nr.104/25.05.2022; Referat de aprobare nr.3396/19.05.2022 și
Raport  de specialitate  nr.  3396/19.05.2022 privind predarea către  Ministerul Dezvoltării  Lucrărilor
Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,,  C.N.I.” S.A., a amplasamentului și
asigurarea  condițiilor  în  vederea  executării  obiectivului  de investiții  Proiect  tip  ,,  Construire  bază
sportivă TIP 1,  str.  A.S. Puskin,  nr.25,  Municipiul  Salonta,  județul  Bihor”– inițiator  primar  Török
László, votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.124/2022.

Punctul 6:  Proiect de hotărâre nr.105/25.05.2022; Referat de aprobare nr.3212/12.05.2022 și
Raport de specialitate nr.3212/12.05.2022 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a
imobilului  aferent  străzii  Mărășești –  inițiator  primar  Török  László, votat în  unanimitate  cu  13
voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.125/2022.

Punctul 7: Proiect de hotărâre nr.106/25.05.2022; Referat de aprobare nr.3373/19.05.2022 și
Raport de specialitate nr.3373/19.05.2022 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a
imobilului aferent străzii George Coșbuc – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 13
voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.126/2022.

Punctul 8:  Proiect de hotărâre nr.107/25.05.2022; Referat de aprobare nr.831/19.05.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.831/19.05.2022  privind  soluționarea  cererii  nr.831/21.02.2022  a  C.M.I.
Dr. Vlad Ioana Adina pentru închirierea pe o durată de 49 ani, a suprafeței de 10 mp teren, domeniu
public al Municipiului Salonta, aferent accesului la imobilul înscris în CF 103394-C1-U1 Salonta (CF
vechi nr.17616) cu nr.top. 3074/4/17, situat str. Mărășești nr.2 – inițiator primar Török László, votat în
unanimitate cu 13 voturi ,,pentru''  aprobarea încheierii contractului de locațiune, pe o perioada de
10 de ani, pentru suprafața de 10 mp  teren,  domeniu public al Municipiului Salonta,  situat în str.
Mărăsesti  nr.  2,  în  vederea  desfășurării  activității:  cabinet  medical,  CLMS  adoptă  Hotărârea
nr.127/2022.

Punctul 9:  Proiect de hotărâre nr.108/25.05.2022; Referat de aprobare nr.5573/10.05.2022 și
Raport de specialitate nr.5573/10.05.2022 privind soluționarea cererii nr.5573 din 02.09.2022 a d-nei
Gál Mónika în calitate de administrator al firmei Casa de Schimb Valutar Tavi SRL - inițiator primar
Török  László, votat în  unanimitate  cu  13 voturi ,,pentru'',  amânarea  proiectului  de  hotărâre
nr. 108/25.05.2022.

Punctul 10: Proiect de hotărâre nr.102/25.05.2022; Referat de aprobare nr.3476/24.05.2022 și
Raport de specialitate nr.3476/24.05.2022 privind aprobarea Programului Zilelor Salontane pe anul
2022 – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă
Hotărârea nr.128/2022.

Punctul 11: Proiect de hotărâre nr.109/25.05.2022; Referat de aprobare nr.3533/24.05.2022  și
Raport de specialitate nr.3534/24.05.2022 privind asocierea dintre Județul Bihor - Consiliul Județean
Bihor și UAT Municipiul Salonta prin Consiliul Local în scopul realizării în comun a obiectivului de
investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ 795 Salonta - Tinca - inițiator primar Török László, votat în
unanimitate cu 13 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.129/2022.

Punctul  12:  Referat  de  aprobare  nr.2392/25.05.2022  și  Raport  de  specialitate
nr.2392/25.05.2022  pentru  emiterea  unui  Aviz  de  principiu privind  soluționarea  cererii
nr.2392/03.05.2022 a  numiților  Puie  Florian-Teodor  și  soția  Puie  Florica  –  inițiator  primar  Török
László, votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Avizul de Principiu nr.2/2022.

Punctul  13:  Referat  de  aprobare  nr.2442/04.05.2022  și  Raport  de  specialitate
nr.2442/04.05.2022  pentru emiterea unui  Aviz de principiu privind soluționarea cererii nr.2442 din
04.05.2022 a domnului Lakatos Tamás  – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 13
voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Avizul de Principiu nr.3/2022.

Față de ordinea de zi prezentată a fost aprobată suplimentarea acesteia cu următoarele puncte:
Punctul 15: Proiect de hotărâre nr.110/30.05.2022; Referat de aprobare nr.3606/27.05.2022 și

Raport  de  specialitate  nr.3609/27.05.2022  privind  rectificarea  bugetului  general  consolidat  al
Municipiului Salonta  – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.130/2022.

Punctul 16: Proiect de hotărâre nr.111/31.05.2022; Referat de aprobare nr.3556/27.05.2022 și
Raport de specialitate nr.3556/27.05.2022 privind aprobarea unor planuri de amplasament și delimitare
a imobilului – inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 13 voturi  ,,pentru'',  CLMS
adoptă Hotărârea nr.131/2022.
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Punctul 17: Proiect de hotărâre nr.112/31.05.2022; Referat de aprobare nr. 3625/30.05.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.  3625/30.05.2022  privind  completarea  și  actualizarea  HCLMS
nr. 247/30.12.2021 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul de investiții: “Creșterea calității serviciilor medicale  în Spitalul  Municipal  Salonta,
prin reabilitarea infrastructurii existente, extinderea prin construirea de noi facilități, modernizarea și
dotarea  acestora”  propus  spre  finanțare  în  cadrul  programului  Național  de  Construcții  de  Interes
Public sau Social, subprogramul: Unități sanitare – inițiator primar Török László, votat în unanimitate
cu 13 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.132/2022.

Punctul 18: Proiect de hotărâre nr.113/31.05.2022; Referat de aprobare nr.3626/30.05.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.3626/30.05.2022  privind  predarea  către  Ministerul  Dezvoltării  Lucrărilor
Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „ C.N.I.” S.A. , a amplasamentului și
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții:  „ Creșterea calității serviciilor
medicale  în  Spitalul  Municipal  Salonta,  prin  reabilitarea  infrastructurii  existente,  extinderea  prin
construirea de noi facilități, modernizarea și dotarea acestora, Str. I. Cantacuzino nr. 2-4, municipiul
Salonta”– inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă
Hotărârea nr.133/2022.
Părăsește sala de ședințe, domnul consilier local Szijjartó Szilárd.

Punctul 19:  Alegerea președintelui de ședință, domnul Illyés Lajos și a supleantului acestuia
pe luna iunie 2022, domnul Kiss Ernő., votat în unanimitate cu 12 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă
Hotărârea nr.134/2022.

În cadrul ședinței ordinare a fost supus pentru luare la cunoștință: 
Punctul 14: Diverse. Informarea nr.3163/13.05.2022 întocmită de Serviciul de Dezvoltare

Urbană  –  Compartimentul  Juridic  Patrimoniu  cu  privire  la  cererea  de  chemare  în  judecată
formulată de SC Stebali Trans SRL în Dosar nr.25/833/2022 a Judecătoriei Salonta.

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