
REGISTRUL
hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Salonta în anul 2020

Mandat 2016-2020

HCLMS
Nr./data

Conținutul hotărârii Observații

Ședință Ordinară Ianuarie

1/30.01.2020 Privind aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 30.01.2020.

2/30.01.2020 Privind aprobarea completării proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de
30.01.2020.

3/30.01.2020 Privind aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a consiliului local din data de 19.12.2019.

4/30.01.2020 Privind   aprobarea încetării începând cu 01.02.2020 a Contractele de concesiune nr: 
8400/30.12.1994;8301/19.12.1994,5376/01.08.1994,5457/04.08.1944;6715/04.10.1994,4816/04.10.1994,4815/04.
07.1994,4606/16.06.1994;4604/16.06.1994,8401/30.12.1994,3458/09.06.1994,4605/16.06.1994,
4777/29.06.1994, 401/20.01.1995.

5/30.01.2020 Privind   însușirea contractului de Asistență juridică încheiat între Cabinet de Avocat Cocaină Mirela și Municipiul
Salonta prin Primar Török László în calitate de reprezentant legal, încheiate în vederea Reprezentării Mun.Salonta
în instanță  în Dosar Nr. 508/35/2019 aflat pe rolul Curții de Apel Oradea având ca obiect: Contestație în anulare.

6/30.01.2020 Privind  soluționarea cererii  nr. 6618/2019 SC Lidl România SCS, prin care solicită concesionarea terenului în
suprafață de 1055 mp înscris în CF nr. 111905 Salonta cu nr. cad. 111905, situat în str. Regele Ferdinand, în
vederea extinderii magazinului Lidl și a spațiului de parcare aferent magazinului.

Aviz favorabil cu mențiuni
(Comisia Economică)

7/30.01.2020 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de zi Bunicii Comunitatii, conform 
Anexei.

8/30.01.2020 Privind   transmiterea în folosinţă gratuită către Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă  Bihor - Detaşamentul de
Pompieri Salonta a unei tărgi de salvare UT 2000 cu accesorii  şi a unei tărgi rigide tip placă spinală cu acesorii.

9/30.01.2020 Privind   ieșirea din indiviziune pentru terenul cu nr. top 3335 înscris în CF nr.112050, CF vechi nr.2523.

10/30.01.2020 Privind   aprobarea încheierii unei Convenții de colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bihor.

11/30.01.2020 Privind  aprobarea Statului de functii, Organigramei, Regulamentul de Ordine interioara si a Regulamentului de
organizare si functionare a Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Salonta.

12/30.01.2020 Privind  aprobarea Statului de functii, Organigramei, Regulamentul de Ordine interioara si a Regulamentului de
organizare si functionare al Casei de Cultură Zilahy Lajos Salonta.
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13/30.01.2020 Privind   aprobarea Statului de functii, Organigramei, Regulamentul de Ordine interioara si a Regulamentului de
organizare si functionare al Cantinei sociale din  Salonta.

Completată  prin HCLMS
nr.51/31.03.2020

14/30.01.2020 Privind   însușirea contractului de Asistență juridică încheiat între Cabinet de Avocat Olah Lăcrimioara în vederea
reprezentării Primarului Municipiului Salonta  în Dosarul cu nr. 2089/111/2019 aflat pe rolul Tribunalului Bihor
având ca obiect Litigiu privind funcționarii publici( Legea nr. 188/1999).

15/30.01.2020 Privind   realizarea unui ,,Inel verde'' cu insule verzi interioare în Municipiul Salonta.

16/30.01.2020 Privind   actualizarea, completarea şi  modificarea Anexei 1 şi a Anexei 2  la HCLMS nr. 25 din 31.03.2016,
privind  aprobarea  componenţei  Comisiei  municipale  de  urbanism  şi  amenajarea  teritoriului  pe  anul  2016,
respectiv aprobarea Regulamentului de funcţionare a CMUAT Salonta.

17/30.01.2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Salonta şi a supleantului acestuia
pentru luna Februarie 2020. 

Ședință Ordinară Februarie

18/27.02.2020 Privind aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 27.02.2020.

19/27.02.2020 Privind aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a consiliului local din data de 30.01.2020.

20/27.02.2020 Privind aprobarea Normativului de personal și al Statului de funcții al  Spitalului Municipal Salonta.

21/27.02.2020 Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, actualizat pe anul 2020.

22/27.02.2020 Privind soluționarea cererii nr.776/30.01.2020 a SC LIDL ROMÂNIA Societate în comandită prin care solicită 
emiterea acordului pentru PUZ – schimbare funcțiune și reglementări urbanistice nr.cad 100729 și nr.cad.111905 

23/27.02.2020 Pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General 
al Municipiului Salonta, Judeţul Bihor.

24/27.02.2020 Privind stabilirea sediului Centrului de zi Bunicii comunității Salonta și a spațiilor în care acesta își va desfășura 
temporar activitatea până la finalizarea lucrărilor de reabilitare la imobilul Secție Oftalmologie veche prin 
proiectul ”Bătrânii comunității Salonta” finanțat prin POR 8.1-8.3A

25/27.02.2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Salonta şi a supleantului acestuia
pentru luna Martie 2020. 

Ședință ExtraOrdinară Martie

26/06.03.2020 Privind  aprobarea  proiectului  ordinii  de  zi  a  şedinţei  extraordinare  a  Consiliului  Local  Salonta  din  data  de
06.03.2020.

27/06.03.2020 Privind aprobarea completării proiectului ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Salonta din data
de 06.03.2020.

28/06.03.2020 Privind aprobarea Bugetului inițial general consolidat al Municipiului Salonta T.D. / Legea nr.52/2003 
privind transparenţa 
decizională în administraţia 
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publică - Republicată.

29/06.03.2020 Privind aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție nr.20/2020, înregistrat cu nr. 1461 din 25.02.2020 pentru lucrări 
de ”Reabilitare parc situat în zona străzilor Gheorghe Barițiu și Kölcsey Ferenc”

30/06.03.2020 Privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Salonta pentru prestarea de servicii funerare pe raza 
Municipiului Salonta de către SC ERIDOTTIM SRL-D

Ședință Ordinară Martie

31/31.03.2020 Privind aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 31.03.2020

32/31.03.2020 Privind  aprobarea  suplimentării  ordinii  de  zi  a  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  Salonta  din  data  de
31.03.2020

33/31.03.2020 Privind aprobarea procesului verbal a ședinței consiliului local din data de 27.02.2020 și 06.03.2020

34/31.03.2020 Privind  aprobarea PUZ – “Modificare  condiții  urbanistice  pentru construire  casă  familială  în  regim parter  și
terasă”, generat de imobilul situat în Salonta, str.  Vasile Alecsandri,  nr.  34, înscris în CF 102647 Salonta, nr.
cadastral 102647, la solicitarea d-lui Dumbravă Ciprian Ionuț cu soția Dumbravă Larisa Timea

35/31.03.2020 Privind  aprobarea PUZ – “Reglementare urbanistică a cvartalului cuprins între străzile Aradului, Olimpiadei și
Bajza József”, generat de imobilele situate în Salonta, str. Olimpiadei, înscrise în CF 111308, 111301, 111307
Salonta, nr. cadastrale 111308, 111301, 111307, la solicitarea Municipiului Salonta

36/31.03.2020 Privind însușirea contractului de Asistență juridică  încheiat cu Cabinet de Avocat Olah Lăcrimioara în vederea
reprezentării Primăriei Municipiului Salonta  în litigiul aflat pe rolul Judecătoriei Salonta având ca obiect Plângere
contravențională împotriva procesului-verbal de contravenție în domeniul gospodăririi apelor

37/31.03.2020 Privind privind transformarea unor posturi al Aparatulului de specialitate al Primarului  Municipiului Salonta

38/31.03.2020 Privind  aprobarea  volumului  pubelelor  pentru  colectarea  deșeurilor  municipale  prin  serviciului  public  de
salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bihor cu asigurarea respectării
principiului „plătești cât arunci” 

39/31.03.2020 Privind aprobarea modificării limitelor imobilelor identificate cu nr. cad 107036 și nr. cad 107041 (nr. cad vechi
105/2)

40/31.03.2020 Privind aprobarea planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului aferente străzii Octavian Goga

41/31.03.2020 Privind însuşirea inventarului bunurilor materiale care aparţin Municipiului Salonta

42/31.03.2020 Privind aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Salonta pe anul 2019

43/31.03.2020 Privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local si  Municipiului Salonta pe anul 2020

44/31.03.2020 Privind aprobarea contulului de execuție bugetară pe anul 2019

45/31.03.2020 Privind  aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi  financiare necesare pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă din Municipiul Salonta pe anul 2020
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46/31.03.2020 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
 al Consiliului Local al Municipiului Salonta

47/31.03.2020 Privind aprobarea rectificării Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta

48/31.03.2020 Privind aprobarea  Proiectului  tehnic  în  faza  de  proiectare  PT+DDE+ATP  al  obiectivului  de  investiții
„Reabilitarea și modernizarea zonei centrale Piața Libertății din Municipiul Salonta” 

49/31.03.2020 Privind aprobarea   documentatiei  tehnico  economice  a  Proiectului  Tehnic  nr.10/2019 „Dezvoltarea  pistei  de
biciclete din zona transfrontalieră Salonta – Békéscsaba (WeBike) în cadrul Programului Interreg V-A România-
Ungaria – Axa Prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor – O.S. 2.2:
Creșterea procentului de pasageri care folosesc forme de transport durabile – cu emisii reduse de carbon și nivel
redus de zgomot – pentru deplasarea transfrontalieră - Prioritatea de investiţii 7/c”, în parteneriat cu Orașul Sarkad
din Republica Ungară și Comuna Mădăras din județul Bihor

50/31.03.2020 Privind însușirea Protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Crișuri - S.G.A. Bihor în vederea
realizării lucrărilor de decolmatare și amenajare pe afluentul Canalului Colector

51/31.03.2020 Privind completarea HCLMS nr.13/2020 de aprobare a Regulamentului de organizare  și funcționare a Cantinei
sociale a Municipiului Salonta

52/31.03.2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Salonta şi a supleantului acestuia
pentru luna Aprilie 2020

Ședință Ordinară Aprilie

53/23.04.2020 Privind aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 23.04.2020

54/23.04.2020 Privind  aprobarea  suplimentării  ordinii  de  zi  a  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  Salonta  din  data  de
23.04.2020

55/23.04.2020 Privind aprobarea procesului verbal a ședinței consiliului local din data de 31.03.2020

56/23.04.2020 Privind stabilirea  modalităților  de  acordare  a  unor  ajutoare  de  urgență  în  vederea  sprijinirii  cetățenilor
Municipiului  Salonta pentru prevenirea și/sau depășirea situațiilor de necesitate generate de starea de urgență
decretată conform Decret nr.195/2020 

Modificată prin HCLMS
nr.101/07.07.2020

- Republicată-

57/23.04.2020 Privind majorarea  cuantumului  prestațiilor  excepționale  pentru  copiii  aflați   în  situație  de  dificultate  din
Municipiului  Salonta pentru prevenirea și/sau depășirea situațiilor de necesitate generate de starea de urgență
decretată conform Decret nr.195/2020

58/23.04.2020 Privind propunerea de majorare a capitalului social al SC Salgaz SA 

59/23.04.2020 Privind repoziționarea numărului cadastral 112235 înscris în CF 112235 reprezentând strada Szel Kalman

60/23.04.2020 Privind rectificarea Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta
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61/23.04.2020 Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Salonta  şi a supleantului acestuia pentru
luna Mai 2020.

Ședință Ordinară Mai

62/29.05.2020 Privind aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 29.05.2020

63/29.05.2020 Privind  aprobarea  suplimentării  ordinii  de  zi  a  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  Salonta  din  data  de
29.05.2020

64/29.05.2020 Privind aprobarea procesului verbal a ședinței consiliului local din data de 23.04.2020

66/29.05.2020
Privind aprobarea Proiectului tehnic în faza DTAC+PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiție „Amenajare de locuinţe sociale (de necesitate), prin transformarea clădirii C1 – dormitor, Salonta, str.
Şarcadului nr. 1”, aprobarea Devizului general actualizat corespunzător după încheierea contractelor de achiziţie
publică și aprobarea asigurării  din bugetul local a finanțării unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de
la bugetul de stat prin Programul privind construirea de locuințe sociale și de necesitate, derulat conform Legii nr.
114/1996,  pentru  obiectivul  de  investiție  „  Amenajare  de locuinţe  sociale  (de necesitate),  prin  transformarea
clădirii C1 – dormitor, Salonta, str. Şarcadului, nr. 1”

67/29.05.2020 Privind soluționarea cererii nr.2796/19.05.2020 formulată de SC Stebali Trans SRL, în temeiul art.X alin.(4) din
OUG nr.29/2020

68/29.05.2020 Privind  transmiterea în folosinţă gratuită câtre  Colegiul Naţional Teodor Neş, Liceul Teoretic Arany János  şi
Liceul  Tehnologic  nr.1  a  câte  unui  Termometru  digital  de  frunte  cu  infraroșu  pentru  măsurarea  temperaturii
corporale ca măsură de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

69/29.05.2020 Privind  modificarea  și  completarea  Regulamentului  de  organizare  și  funcționare  al  Consiliului  Local  al
Municipiului Salonta, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 46/31.03.2020 

70/29.05.2020 Privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de zi Bunicii Comunitatii Salonta si
a Regulamentului de ordine interioara a Centrului de zi ,,Bunicii Comunitatii Salonta’’, conform Anexelor I și II

71/29.05.2020 Privind  actualizarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție ,, Reabilitarea rețelei de apă potabilă pe str.
Tincii din Municipiul Salonta ” conform Notelor de renunțare lucrări care nu mai sunt necesare și Notelor de
comandă pentru lucrări suplimentare întocmite de SC Edil Management SRL în baza contractului de execuție de
lucrări nr. 4616/19.07.2019

72/29.05.2020 Privind   actualizarea  valorii  de  finanțare  a  obiectivului  de  investiție  „  Extinderea  rețelei  de  canalizare  în
Municipiul Salonta – Etapa a II-a - pe un număr de 15 străzi ” conform Notelor de renunțare lucrări care nu mai
sunt  necesare  și  Notelor  de  comandă  pentru  lucrări  suplimentare  întocmite  de  SC  Dumexim SRL în  baza
Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 5841/17.09.2018

73/29.05.2020 Privind dezmembrarea imobilului identificat cu nr.cad.111104 înscris în CF nr.111104 

74/29.05.2020 Privind rectificarea Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta
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75/29.05.2020 Privind  achiziționarea serviciului  juridic  de consultanță,  de asistență  prin încheierea unui  contract  de servicii
juridice în vederea reprezentării UAT Salonta în instanță  în toate fazele procesuale în Dosar nr. 758/111/2020
aflat pe rolul Tribunalului Bihor 

76/29.05.2020 Privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza PT, DE, DTAC și CS pentru obiectivul de investiții:
„Extinderea rețelei de canalizare a apelor uzate în Municipiul Salonta  pe un număr de 2 străzi ”

77/29.05.2020
Privind   aprobarea  PUZ –  “Reglementare  teren  pentru  extindere  unitate  piscicolă  și  construire  pensiune,  în
Municipiul Salonta, nr. cad. 102604”, generat de imobilul situat în intravilanul Municipiul Salonta, Șos.Aradului,
km 75+500, înscris în CF 102604 Salonta cu nr. cadastral 102604, la solicitarea SC Aquaclub SRL

78/29.05.2020 Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Salonta  şi a supleantului acestuia pentru
luna Iunie 2020.

Ședință Extraordinară (De Îndată) Iunie

79/11.06.2020 Privind  aprobarea  proiectului  ordinii  de  zi  al  şedinţei  extraordinare  a  Consiliului  Local  Salonta  din  data  de
11.06.2020

80/11.06.2020 Privind  soluționarea cererii nr.3624/26.05.2020 a Colegiului Național “Teodor Neș” Salonta referitoare la 
aprobarea intervențiilor la construcții aparținând domeniului public

81/11.06.2020 Privind  aprobarea trecerii imobilului–teren identificat cu număr cadastral 112817 înscris în CF nr. 112817, situat
pe str. Iosif Vulcan în suprafață de 1250 mp din domeniul public al Municipiului Salonta în domeniul privat al
Municipiului Salonta pe durata realizării obiectivului de investiții
„Stație de autobuze ” și  constituirea unui  drept de superficie în favoarea  Agenției de Dezvoltare Durabilă a
Județului Bihor

82/11.06.2020 Privind  aprobarea Convenţiei de cooperare cu Societatea Culturală „Arany János” Salonta în vederea realizării în
comun a unor lucrări de interes public local, în condiţiile art.129 alin.(9) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ

Ședință Ordinară Iunie

83/30.06.2020 Privind aprobarea proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 30.06.2020

84/30.06.2020 Privind aprobarea suplimentării proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data
de 30.06.2020

85/30.06.2020 Privind aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 29.05.2020 și 11.06.2020

86/30.06.2020 Pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Salonta

87/30.06.2020 Cu privire la radierea dreptului de servitute de trecere asupra cotei de 144/866 teren situat în Municipiul Salonta, 
strada Aradului, nr.23,  înscris în Cartea Funciară nr. 104659 (CF vechi nr.  3097 ) 
nr. top 1666/1 și 1667/1, solicitată prin cererea nr. 975/24.02.2020 a numiților Czier Olga-Irina, Biro Tamas și 
Czier Zoltan

88/30.06.2020 Privind aprobarea cererii nr. 4027/2020 AVE Bihor SRL, prin care solicită  închirierea spațiului cu altă destinație 
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decât aceea de locuință în suprafață de 17 mp înscris în CF nr. 3878 Salonta cu nr. top 1832 şi 1833/1, situat în str.
Republicii nr. 1, parter, în vederea desfășurării activității

89/30.06.2020 Cu privire la aprobarea modificării Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 15 Aprilie 2019, prin care s-a 
soluționat cererea nr. 2929/04.05.2018 a SC RCS&RDS SA privind ocuparea unor terenuri aflate în proprietatea 
Municipiului Salonta în vederea realizării rețelei de telecomunicații prin fibră optică

90/30.06.2020 Pentru aprobarea reconversiei funcționale a zonei cu destinație specială din UTR9 UAT Salonta în zonă mixtă: L, 
I, S – locuire, instituții, servicii și ID – unități industriale, producție, depozite

91/30.06.2020 Privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Salonta și a supleantului acestuia 
pentru luna Iulie 2020

Ședință Ordinară Iulie

92/07.07.2020 Privind aprobarea proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 07.07.2020

93/07.07.2020 Privind aprobarea suplimentării proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data
de 07.07.2020

94/07.07.2020 Privind aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 30.06.2020

95/07.07.2020 Privind  rectificarea Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta

96/07.07.2020 Privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Salonta – 
Consiliul Local Salonta și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării în comun a unor 
acțiuni și obiective de investiții

97/07.07.2020 Privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru terenul proprietatea SC AGRI TERENURI SA în suprafață 
totală de 2,50 ha, teren agricol situat în extravilanul Municipiului Salonta 

98/07.07.2020 Privind aprobarea modificării Statului de funcții și a Organigramei Aparatului de specialitate a Primarului 
Municipiului Salonta, conform Anexelor 1.1., 1.2 și 1.3

99/07.07.2020 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și 
a Regulamentului de Ordine interioară al Complexului Muzeal

100/07.07.2020 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și 
a Regulamentului de Ordine interioară a Bibliotecii Municipale ,,Teodor Neș’’ Salonta

101/07.07.2020 Pentru modificarea HCLMS nr.56/23.04.2020 privind stabilirea modalităților de acordare a unor ajutoare de 
urgență în vederea sprijinirii cetățenilor Municipiului Salonta pentru prevenirea și/sau depășirea situațiilor de 
necesitate generate de starea de urgență decretată conform Decret nr.195/2020

102/07.07.2020 Privind majorarea cuantumului maxim al prestațiilor excepționale pentru copiii aflați în situație de dificultate din 
Municipiul Salonta 
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103/07.07.2020 Privind soluționarea cererilor: nr. 2131/20.03.2020, nr.2648/08.04.2020, nr. 3067/30.04.2020 și
nr. 3559/22.05.2020 a SC Euro Buffalo SRL, în contextul pandemiei 
determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19

104/07.07.2020 Pentru participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în 
infrastructura de iluminat public 
   

105/07.07.2020 Privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Salonta și a supleantului acestuia 
pentru luna August 2020.

Ședință Extraordinară (De Îndată) Iulie

106/24.07.2020 Privind aprobarea proiectului ordinii de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Salonta din data de 
24.07.2020.

107/24.07.2020 Privind validarea rectificării Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta efectuat prin Dispoziția 
Primarului nr.280/10.07.2020.

108/24.07.2020 Privind aprobarea planurilor de amplasament și delimitare a imobilului aferente străzii Alexandru Ioan Cuza.

109/24.07.2020 Privind aprobarea executării lucrărilor aferente obiectivului de investiții: „Conservarea, protejarea și promovarea
valorilor naturale din zona transfrontalieră Salonta - Békéscsaba – Colțul de natură” (ROHU-14) pe terenurile
proprietatea publică și privată  ale Municipiului Salonta afectate de investiție.

110/24.07.2020 Privind aprobarea valorii totale a Notelor de renunțare la lucrările care nu mai sunt necesare și valoarea totală a
Notelor de comandă suplimentară, întocmite de SC Edas Exims SRL, în baza Contractului de achiziție publică de
lucrări nr. 5834/17.09.2018 încheiat cu SC Edas Exim SRL pentru obiectivul de investiții: „ Reabilitarea rețelei de
apă potabilă în Municipiul Salonta  pe un număr de 11 străzi”.

111/24.07.2020 Privind aprobarea planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului aferente străzii Kiss István.

112/24.07.2020 Pentru aprobarea și demararea procedurilor privind declararea Municipiului Salonta Stațiune Turistică Balneară de
interes local.

Ședință Extraordinară August

113/12.08.2020 Privind  aprobarea  proiectului  ordinii  de  zi  al  şedinţei  extraordinare  a  Consiliului  Local  Salonta  din  data  de
12.08.2020
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114/12.08.2020 Privind rectificarea Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta

115/12.08.2020 Privind acordarea unor facilități în anul 2020 pentru activitățile întrerupte pe perioada stării de urgență

116/12.08.2020 Privind înființarea unui centru economic de educație și afaceri - CEEA T.D.  /  Legea  nr.52/2003
privind  transparenţa
decizională în administraţia
publică - Republicată.

117/12.08.2020 Privind valorificarea masei lemnoase din partizile 40044 și 40045 să se realizeze ca masă lemnoasă fasonată la 
cioată

118/12.08.2020 Privind aprobarea  Fișei de proiect de investiție împreună cu anexele sale pentru domeniul de investiție: 
Mobilitate Urbană a Municipiului Salonta

Ședință Ordinară August

119/31.08.2020 Privind aprobarea proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 31.08.2020.

120/31.08.2020 Privind aprobarea suplimentării proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data
de 31.08.2020.

121/31.08.2020 Privind  aprobarea  proceselor  verbale  ale  ședinței  Consiliului  Local  din  data  de  07.07.2020;  24.07.2020  și
12.08.2020.

122/31.08.2020 Privind aprobarea  executării unor lucrări conexe sistemului public de alimentare cu apă din Municipiul Salonta ca
urmare investițiilor „ Reabilitarea rețelei de apă potabilă în Municipiul Salonta pe un număr de 11 străzi ”  și ,, 
Reabilitarea rețelei de apă potabilă pe str. Tincii din Municipiul Salonta ” finanțate prin PNDL  

123/31.08.2020 Privind aprobarea  planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 4000 mp în vederea 
asigurării unui spațiu de colectare a deșeurilor conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

124/31.08.2020 Privind denumirea obiectivul de investiție „ Amenajare de locuinţe sociale (de necesitate), prin transformarea 
clădirii C1 – dormitor, str. Şarcadului nr. 1 Salonta, jud. Bihor”, finanțat prin Programul privind construirea de 
locuințe sociale și de necesitate derulate,conform Legii nr.114/1996
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125/31.08.2020 Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului aferente străzii Vasile Goldiș

126/31.08.2020 Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului aferente străzii Bihorului

127/31.08.2020 Pentru modificarea HCLMS nr.114/28.06.2019 
privind aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare

128/31.08.2020 Privind aprobarea planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului aferente străzii Via Csutakos

129/31.08.2020 Privind aprobarea PUZ – „ Construire seră producție roșii în localitatea Salonta ”, generat de imobilele identificate
cu nr. cad 108297, 108298, 108299 în suprafață totală de 23826 mp, Municipiul Salonta, județul Bihor, la 
solicitarea SC TOMATESAL SRL

130/31.08.2020 Privind  însușirea contractului de Asistență juridică  încheiat cu Cabinet de Avocat Olah Lăcrimioara în vederea 
reprezentării Primarului Municipiului Salonta  în Dosarul cu nr. 2089/111/2019 
aflat pe rolul Curții de Apel Oradea având ca obiect Litigiu privind funcționarii publici (Legea nr. 188/1999)

131/31.08.2020 Privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Salonta și a supleantului acestuia 
pentru luna Septembrie 2020

Ședință Ordinară Septembrie

132/24.09.2020 Privind aprobarea proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 24.09.2020.

133/24.09.2020 Privind aprobarea suplimentării proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data
de 24.09.2020.

134/24.09.2020 Privind aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 24.09.2020.

135/24.09.2020 Privind aprobare a Regulamentului (Metodologiei) de eliberare a Acordului de funcționare și a Orarului de 
funcționare. Pentru desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii pe raza Municipiului Salonta, 
județul Bihor.
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136/24.09.2020 Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului aferent străzii Erdélyi József

137/24.09.2020 Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului aferent străzii Șarcadului

138/24.09.2020 Privind  însușirea contractului de Asistență juridică încheiat între Cabinet de Avocat Csucsuj Krisztina și 
Municipiul Salonta prin Primar Török László în calitate de reprezentant legal, 
încheiat în vederea Reprezentării Municipiului Salonta în instanță  în Dosar Nr. 302/35/2020 aflat pe rolul Curții 
de Apel Oradea

139/24.09.2020 Privind încheierea unei Convenții de colaborare cu Asociația „FILEO”

140/24.09.2020 Privind stabilirea pentru anul 2021 a nivelulului mediu lunar al subvențiilor, tipurile de servicii sociale prioritare 
și categoriile de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială înființate în Municipiul Salonta și
administrate de asociații/fundații/culte recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, pentru 
care se acordă subvenții de la bugetul local al Municipiului Salonta

141/24.09.2020 Privind  rectificarea Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta

142/24.09.2020 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – „Construire Grădiniță și Desființare construcții C3 
și C4 ”, generat de imobilul identificat cu nr. cad 112065 în suprafață totală de 2118,00 mp (2260 mp 
măsurată), Municipiul Salonta, județul Bihor la solicitarea Parohiei Romano-Catolică Salonta.
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