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 Minuta ședinței ordinare
   a Consiliului Local al Municipiului Salonta

   din data de 31 AUGUST 2022

Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară prin Dispoziţia Primarului nr. 355 din data
de 25.08.2022, 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  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 completările și modificările ulterioare, şedinţa
este legal constituită. Ședința este condusă de către domnul consilier local, ec. Nagy Árpád – Ferencz,
președinte de ședință, conform HCLMS nr.157/08.07.2022.

La începutul ședinței se intonează Imnul Național al României.
În cadrul ședinței ordinare s-a adoptat un număr de 26 hotărâri, de la nr. 158-183:

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.158/2022 privind aprobarea ordinii de zi a
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 31.08.2022,  votat în
unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.159/2022 privind aprobarea suplimentării
ordinii de zi al şedinţe ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 31.08.2022,  votat în
unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.160/2022 privind aprobarea procesului-
verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 08.07.2022
votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru''.      

respectiv, au fost supuse spre dezbatere și votului următoarele puncte:
Punctul  2:  Proiect  de  hotărâre  nr.114/02.06.2022;  Referat  de  aprobare  nr.  3632/30.05.2022

și Raport de specialitate nr. 3633/30.05.2022 privind atribuirea denumirii de Complex Muzeal ,,Arany
János''  –  inițiator  primar  Török  László,  votat în  unanimitate  cu  17  voturi  ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.161/2022.

Punctul 3:  Proiect de hotărâre nr.115/08.06.2022; Referat de aprobare nr. 3352/18.05.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.3352/18.05.2022  privind  completarea  Regulamentului  de  organizare
a  pășunatului  pe  raza  administrativ-teritorială  a  Municipiului  Salonta  aprobat  prin  HCLMS
nr.116/09.07.2015 –  inițiator  primar  Török  László,  votat  în  unanimitate  cu  17 voturi ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.162/2022.  

Punctul 4:  Proiect  de hotărâre nr.134/11.07.2022;  Referat  de aprobare nr.3482/24.05.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.3483/24.05.2022  privind  aprobarea  Regulamentului  privind  stabilirea  unor
măsuri  pentru  gospodărirea  Municipiului  Salonta,  precum  și  a  faptelor  ce  constituie  contravenții,
constatarea  și  sancționarea  acestora  –  inițiator  primar  Török  László,  votat în  unanimitate  cu  17
voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.163/2022.
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Punctul 5:  Proiect  de hotărâre nr.135/13.07.2022;  Referat  de aprobare nr.4590/07.07.2022 și
Raport de specialitate nr.4591/07.07.2022 privind aprobarea Planului de acțiune pentru serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul local pentru anul 2022 – inițiator primar  Török László, votat în
unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.164/2022.

Punctul 6:  Proiect  de hotărâre nr.139/05.08.2022;  Referat  de aprobare nr.5208/02.08.2022 și
Raport de specialitate nr. 5209/03.08.2022 privind aprobarea Programului local multianual de creștere a
performanței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Salonta – Etapa II – inițiator primar Török
László, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.165/2022.

Punctul 7:  Proiect de hotărâre nr.142/24.08.2022; Referat de aprobare nr. 5539/18.08.2022 și
Raport  de  specialitate  nr..5539/18.08.2022  privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitare
a imobilului aferent străzii fără nume situate între Ion Creangă și str. AL.I.Cuza – inițiator primar Török
László. Discuții: proiectul de hotărâre se  retrimite la compartimentul de specialitate pentru completarea
documentației.

Punctul 8: Proiect  de hotărâre nr.143/24.08.2022;  Referat  de aprobare nr.5570/19.08.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.5571/19.08.2022  privind  însușirea  Contractului  de  sponzorizare  nr.4693
din  12.07.2022,  încheiat  între  S.C.Canah  Internațional  S.R.L.și  Primăria  Municipiului  Salonta
prin Primar Török László, în vederea acceptării sumei de 10.000 Ron, cu titlu de sponzorizare pentru
desfășurarea activității  din cadrul Festivalului de Film pe Frontieră,  ediția a patra -  inițiator Primar,
Török  László  –  inițiator  primar  Török  László, votat în  unanimitate  cu  17 voturi ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.166/2022.

Punctul 9:  Proiect de hotărâre nr.144/25.08.2022; Referat de aprobare nr. 5354/09.08.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.5354/09.08.2022  privind  rectificarea  HCLMS  nr.152/08.07.2022  privind
aprobarea  planului  de  amplasament  şi  delimitare  a  imobilului  pentru  imobilul  situat  în  Salonta
reprezentând stația de tratare a apei potabile din zonă străzii Lăutarilor – inițiator primar Török László,
votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.167/2022.

Punctul 10:  Proiect de hotărâre nr.145/25.08.2022; Referat de aprobare nr.5509/17.08.2022 și
Raport de specialitate nr.  5509/17.08.2022  privind  aprobarea planului de amplasament  și delimitare a
imobilului pentru imobilul identificat ca Zona Gară – Republicii nr.114-128 – inițiator primar Török
László, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.168/2022.

Punctul 11:  Proiect de hotărâre nr.146/25.08.2022; Referat de aprobare nr.5641/23.08.2022 și
Raport de specialitate nr..5642/23.08.2022 privind însușirea Contractului privind folosirea infrastructurii
sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public pe teritoriul
Municipiului  Salonta – inițiator  primar Török László, votat în unanimitate  cu 17 voturi  ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.169/2022.

Punctul 12: Proiect de hotărâre nr.147/25.08.2022; Referat de aprobare nr.5680/25.08.2022 și
Raport de specialitate nr..5680/25.08.2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici,  actualizat  pentru  proiectul  de  investiții:  ,,  Extinderea  și  reabilitarea  rețelei  de
canalizare a  apelor  uzate  în Municipiul  Salonta pe un număr de 27 străzi” -  inițiator  primar Török
László, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.170/2022.

Punctul 13:  Proiect de hotărâre nr.148/25.08.2022; Referat de aprobare nr.5681/25.08.2022 și
Raport de specialitate nr.5681/25.08.2022 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici, pentru proiectul de investiții:  ,,  Extinderea rețelei de canalizare a apelor uzate în
Municipiul Salonta pe un număr de 16 străzi, retehnologizarea stațiilor de pompare vechi ale sistemului
de  canalizare  menajeră''  și  actualizarea  Proiectului  Tehnic  nr.1400/2021  în  faza  de  proiectare
PT+DE+CS - inițiator  primar  Török  László, votat în  unanimitate  cu  17 voturi  ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.171/2022.

Punctul 14:  Proiect de hotărâre nr.149/25.08.2022; Referat de aprobare nr.2826/25.08.2022 și
Raport de specialitate nr.2826/25.08.2022 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a
imobilului pentru terenul cu destinația de drum de exploatare în extravilan cu suprafața de 4200 mp
DE  -  603  - inițiator  primar  Török  László, votat în  unanimitate  cu  17 voturi  ,,pentru'',
CLMS adoptă Hotărârea nr.172/2022.

Punctul 15:  Proiect de hotărâre nr.150/25.08.2022; Referat de aprobare nr.5679/25.08.2022 și
Raport de specialitate nr.5679/25.08.2022 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a
imobilului  aferent  străzii  fără  nume  ce  face  legătura  între  str.  Kulin  Gyorgy  și  str.Independenței  -
inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea
nr.173/2022.



Punctul 16:  Proiect de hotărâre nr.151/25.08.2022; Referat de aprobare nr.5645/24.08.2022 și
Raport  de specialitate  nr.5646/24.08.2022  pentru  însușirea contractului  de  comodat  de împrumut de
folosinţă  gratuită  şi  a  procesului  verbal  de  predare-primire încheiat  între  Municipiul  Salonta  și
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Crișana” al Judeţului Bihor – pentru Detașamentul de Pompieri
Salonta având ca obiect transmiterea în folosință gratuită bunuri - obiecte de inventar - inițiator primar
Török László, votat în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.174/2022.

Punctul 17:  Proiect de hotărâre nr.133/11.07.2022; Referat de aprobare nr.4233/29.06.2022 și
Raport  de  specialitate  nr.4233/29.06.2022  privind  ajustarea  tarifară  a  prețului  pentru  serviciile  de
alimentare cu apă și  canalizare pentru Municipiul Salonta,  județul  Bihor – operator SC Aqua Nova
Hargita SRL   - inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 17 voturi  ,,pentru'',  CLMS
adoptă Hotărârea nr.175/2022.

Punctul  18:  Proiect  de  hotărâre  nr.152/25.08.2022;  Referat  de  aprobare  nr.3791/25.08.2022
și  Raport  de  specialitate  nr.3791/25.08.2022  privind  soluționarea  cererii  nr.3791/19.07.2022  a  Toth
Monika Katalin Intreprindere Individuală cu privire la terenul situat în Municipiul Salonta str. Aradului
nr.72 - inițiator primar Török László, votat cu mențiuni în unanimitate cu 17 voturi ,,pentru'', CLMS
adoptă Hotărârea nr.176/2022.
La punctul nr.19 au fost supuse pentru informare următoarele: Diverse: 

• Informarea nr.5603/23.08.2022 a Compartimentului Cadastru Comunitar privind înființare fermă
porci și FNC și hală de ambalare și depozitare carne și produse din carne pentru Cooperativa
Agricolă Industrializarea Cărnii BANS.

• Raport nr.5522/17.08.2022 al Compartimentului Asistență Socială privind modul de realizare a
protecției persoanelor cu handicapat grav – semestrul I anul 2022.

Părăsește sala de ședință, domnul consilier local Sala Răzvan-Sergiu și doamna consilier local Tolnai
Angela.

Față de ordinea de zi prezentată a fost aprobată suplimentarea acesteia cu următoarele puncte:
Punctul 20: Proiect de hotărâre nr.153/30.08.2022; Referat de aprobare nr.5701/25.08.2022; Raport

de specialitate nr.5701/25.08.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici pentru proiectul de investiții: ,, Reabilitare și modernizare rețea distribuție apă potabilă pe
străzile Ghestului, Ion Creangă, Mărășești, Republicii, Bartok Bela, A.I. Cuza, Regele Ferdinand, Pța
Libertății,  Aradului,  Haiducilor,  Lăutarilor,  A.Lazăr,  Șarcadului  și  Oradiei  din Municipiul  Salonta''  -
inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea
nr.177/2022.

Punctul 21:  Proiect de hotărâre nr.154/30.08.2022; Referat de aprobare nr.5720/26.08.2022; Raport
de specialitate nr.5720/26.08.2022 privind participarea Municipiului Salonta în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență, Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională,
Componenta  C12:  Sănătate  -  Investiția:  I.1.  Dezvoltarea  infrastructurii  medicale  prespitalicești,
Investiția  specifică:  I.1.3.  Unități  de  asistență  medicală  ambulatorie  și  încheierea  unui  Acord  de
parteneriat cu Spitalul Municipal Salonta - inițiator primar Török László, votat în unanimitate cu 15
voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.178/2022.

Punctul 22: Proiect de hotărâre nr.155/30.08.2022; Referat de aprobare nr.5721/26.08.2022; Raport
de specialitate nr.5721/26.08.2022 privind participarea Municipiului Salonta în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență, Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională,
Componenta C12:  Sănătate  -  Investiția:  I.2.  Dezvoltarea infrastructurii  spitalicești  publice,  Investiția
specifică:  I.2.4.  Echipamente  și  materiale  destinate  reducerii  riscului  de  infecții  nosocomiale  și
încheierea unui Acord de parteneriat cu Spitalul Municipal Salonta - inițiator primar Török László, votat
în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.179/2022.

Punctul 23: Proiect de hotărâre nr.156/31.08.2022; Referat de aprobare nr.5794/30.08.2022; Raport
de  specialitate  nr.5794/30.08.2022  pentru  completarea,  modificarea  şi  republicarea  HCLMS
72/31.03.2022 privind depunerea 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 15 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.180/2022.



Punctul 24: Proiect de hotărâre nr..158/31.08.2022; Referat de aprobare nr.5795/30.08.2022; Raport
de  specialitate  nr.5795/30.08.2022  pentru  completarea,  modificarea  şi  republicarea  HCLMS
74/31.03.2022 privind depunerea 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 15 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.181/2022.

Punctul 25: Proiect de hotărâre nr.157/31.08.2022; Referat de aprobare nr..5771/29.08.2022; Raport
de  specialitate  nr.5771/29.08.2022  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  actualizați  și  a
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare 10 străzi, structură rutieră și
evacuare ape pluviale în Municipiul Salonta, județul Bihor”, aprobat pentru finanțare prin Programul
național  de  investiții  „Anghel  Saligny”,  precum  și  a  sumei  reprezentând  categoriile  de  cheltuieli
finanțate  de la  bugetul  local  pentru realizarea obiectivului  -  inițiator  primar Török László, votat în
unanimitate cu 15 voturi ,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.182/2022.
    Punctul  26.  Alegerea președintelui  de ședință,  domnul  Pirtea Mihai  –  George  și  a  supleantului
acestuia pe luna septembrie 2022,  domnul Sala Răzvan - Sergiu, votat în unanimitate cu 15 voturi
,,pentru'', CLMS adoptă Hotărârea nr.183/2022.

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


	MUNICIPIUL SALONTA
	Monitorul Oficial Local și Relația cu Consiliul Local
	Salonta, str. Republicii Nr.1, cod poștal 415500, Județul Bihor
	

