
REGISTRUL
hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Salonta în anul 2021

Mandat 2020-2024

HCLMS
Nr./data

Conținutul hotărârii Observații

Ședință Ordinară Ianuarie

1/28.01.2021 Aprobarea proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din
data de 28.01.2021.

2/28.01.2021 Aprobarea suplimentării proiectului ordinii de zi al şedinţe ordinare a Consiliului Local Salonta din
data de 28.01.2021.

3/28.01.2021 Aprobarea  procesului- verbal al ședinței CLMS din data de 23.12.2020 și 30.12.2020.

4/28.01.2021 Privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona la nivelul Municipiului Salonta în anul şcolar 2021-
2022.

5/28.01.2021 Privind numirea unei comisii cu atribuții în stabilirea modalităţii de gestiune (directă sau delegată)
pentru urmă-toarele activități ale serviciului de salubriza-re: măturat, spălat, stro-pirea și întreținerea
căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora
pe timp de polei sau de îngheț,dezinsecție, dezinfecție și deratizare și serviciul de iluminat public.

6/28.01.2021 Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR), actualizat pe anul 2021.

7/28.01.2021 Privind  aprobare  Proiec-tului  tehnic  nr.193/2020  în  faza  Documentației  tehnice  pentru  obținerea
autorizației  de  construire (DTAC)  al  obiectivului  de investiții:  ''Înlocuire  tâm-plării  exterioare   la
Colegiul Național “Teodor Neș”, Salonta str.Republicii nr. 90''.

8/28.01.2021 Privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  desfăşurare  a  evaluării  manage-mentului  din
cadrul Casei de Cultură ''Zilahy Lajos'' din Municipiul Salonta

9/28.01.2021 Pentru completarea HCLMS nr. 15/30.10.2020 privind aprobarea Proiectului tehnic nr. 245/2020 în
faza de proiectare DTAC + PT al obiectivului de investiții  „ Reabilitare și schim-bare destinație în
Centru de Zi Bătrânii Comunității Salonta” din Municipiul Salonta (...)

10/28.01.2021
Privind aprobarea schim-bării destinației tempo-rare a spațiului utilizat din imobilul  identificat ca și
locație  - Casa de Cultură „Zilahy Lajos”,  în vederea funcționării Centrului de vaccinare  împotriva
COVID-19
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11/28.01.2021 Privind aprobarea pla-nului de amplasament și delimitare a imobilului pentru dezmembrarea terenului
identificat cu nr. cad 110609 cu supra-fața de 153900 mp în două parcele

12/28.01.2021 Privind alegerea președintelui de ședință și a supleantului pe luna Februarie 2021.

Ședință Ordinară Februarie

13/25.02.2021 Aprobarea proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din
data de 25.02.2021.

14/25.02.2021 Aprobarea suplimentării proiectului ordinii de zi al şedinţe ordinare a Consiliului Local Salonta din
data de 25.02.2021.

15/25.02.2021 Aprobarea  procesului- verbal al ședinței CLMS din data de 28.01.2021.

16/25.02.2021 Privind  modificarea  preţurilor  şi  tarifelor  la  serviciile  publice  de  alimentare  cu  apă  potabilă  şi
canalizare – epurare pentru Municipiul Salonta, operator SC Aqua Nova Hargita SRL

17/25.02.2021 Privind  neasumarea  responsabilității  orga-nizării  și  derulării  procedurilor  de  atribuire  a
contractelor/acordurilor  cadru  pentru  achiziția  produselor  și  al  contractelor/acordurilor  cadru  de
prestare a  servi-ciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de ,,Programul pentru școli al
României'' de către Consiliul Local al  Municipiului Salonta, respectiv Mun. Salonta

18/25.02.2021 Privind  aplicarea  Regulamentului  (Metodo-logiei)  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

19/25.02.2021 Pentru însușirea Minutei nr.952/08.01.2021 privind sectoarele de drumuri ju-dețene în vederea desfă-
șurării activităților de întreținere și gospodărie comună între Consiliul Județean Bihor și Consiliul
Local  al  Municipiului  Salonta  stabilite  prin  Hotărârea  Consiliului  Județean  Bihor  nr.241  din  29
decembrie 2020 pentru aprobarea Regulamentul privind întreținerea pe timp de primăvară - toamnă și
gospodărirea drumurilor publice la nivelul Jud. Bihor 

20/25.02.2021 Privind transformarea funcției contractuale din cadrul Bibliotecii Municipale Salonta

21/25.02.2021 Privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitare  a  imobilului  aferent  străzii  Ion  Budai
Deleanu

22/25.02.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Zilahy Lajos

23/25.02.2021 Privind aprobarea unor planuri de amplasament și delimitare a imobilului 

24/25.02.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Lovassy László

25/25.02.2021 Privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitare  a  imobilului  aferent  străzii  Alexandru
Vlahuță
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26/25.02.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Bem József

27/25.02.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Petőfi Sándor 

28/25.02.2021 Privind  aprobarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Salonta

29/25.02.2021 Privind  aprobarea Contractului de Management a Complexului Muzeal Salonta

30/25.02.2021 Privind alegerea președintelui de ședință și a supleantului pe luna Martie 2021.

Ședință ordinară Martie 2021

31/31.03.2021 Aprobarea proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din
data de 31.03.2021.

32/31.03.2021 Aprobarea suplimentării proiectului ordinii de zi al şedinţe ordinare a Consiliului Local Salonta din
data de 31.03.2021.

33/31.03.2021 Aprobarea  procesului- verbal al ședinței CLMS din data de 25.02.2021.

34/31.03.2021 Privind transformarea unor funcții contractuale din Statul de funcții al Aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Salonta. 

35/31.03.2021 Privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali ai Municipiului Salonta şi a modelului
semnului distinctiv al calităţii acestora.

36/31.03.2021 Privind încheierea Contractului de comodat între Municipiul Salonta și Centrul Școlar de Educație
Incluzivă ''Bonitas'' Oradea și semnarea unui protocol de colaborare având ca scop final împrumutul
cu titlu gratuit a unor bunuri mobile în vederea susținerii activității didactice desfășurată în cadrul
Centrului Școlar de Educație Incluzivă ''Bonitas'' – Locația Salonta.

37/31.03.2021 Privind soluționarea cererii nr. 1429/05.03.2021 a Parohiei Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.

38/31.03.2021 Privind  însușirea  contractelor  de  Asistență  juridică  încheiate  între  Cabinet  de  Avocat  Olah
Lăcrămioara  și  Municipiul  Salonta  prin  Primar Török  László  în  calitate  de  reprezentant  legal,
încheiate în vederea Reprezentării Municipiului Salonta în instanță în Dosarul nr. 626/833/2020 aflat
pe rolul Tribunalului Bihor și Dosarul  nr. 250/1/2021, aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție

39/31.03.2021 Privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, U.A.T. Municipiul  Salonta,  U.A.T.
Municipiul Marghita, U.A.T. Municipiul Beiuș și U.A.T. Oraș Aleșd, în scopul realizării unor centre
de colectare a deșeurilor 

40/31.03.2021 Privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor,  U.A.T. Municipiul  Salonta, U.A.T.
Municipiul  Marghita,  U.A.T.  Municipiul  Beiuș,  U.A.T.  Oraș  Aleșd  și  Societatea  Administrația
Domeniului Public Oradea S.A., în scopul prestării unor servicii publice locale 

41/31.03.2021 Privind soluționarea cererii nr.1222 din data de 24.02.2021 a Asociației Caritas Catolica.
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42/31.03.2021 Pentru modificarea  HCLMS nr. 127.31.08.2017 privind Aprobarea documentației tehnico-economice
(faza DALI) și indicatoriilor tehnico-economici, inclusiv Anexa privind descrierea sumară a investiției
propusă a fi realizată pentru obiectivul de investiții  „ Reabilitare și schimbare destinație în Centru de
Zi  Bătrânii Comunității Salonta” din Municipiul Salonta ( imobil situat pe str. Cantacuzino nr. 2-4,
identificat prin nr. cad vechi 2690-C9 nr. cad nou 10165-C9, înscris în CF nr. 101615 Salonta CF
vechi NDF 137, Secția de Oftalmologie veche ) în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020,
axa  prioritară  8 -  Dezvoltarea  infrastructurii  de  sănătate  şi  sociale,  prioritatea  de  investiții  8.1.  -
Investiţiile  în  infrastructurile  sanitare  şi  sociale  care  contribuie  la  dezvoltarea  la  nivel  naţional,
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea
de  la  serviciile  instituționale  la  serviciile  prestate  de  colectivitățile  locale”,  și  anume,  Obiectivul
Specific 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1,
Grup vulnerabil: persoane vârstnice, precum și pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de
proiect,  respectiv  a  Acordului  de  Parteneriat,  astfel  cum  a  fost  modificat  prin  HCLMS  nr.
188/27.09.2018, nr. 41/14.03.2019 și nr. 255/19.12.2019 

43/31.03.2021 Privind alegerea președintelui de ședință, domnul  Kiss Ernő și a supleantului acestuia pe luna Aprilie
2021, domnul Nagy Árpád – Ferencz.

Ședință ordinară Aprilie 2021

44/20.04.2021
Aprobarea proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din
data de 20.04.2021.

45/20.04.2021
Aprobarea suplimentării proiectului ordinii de zi al şedinţe ordinare a Consiliului Local Salonta din
data de 20.04.2021.

46/20.04.2021 Aprobarea  procesului- verbal al ședinței CLMS din data de 31.03.2021

47/20.04.2021 Aprobarea Bugetului inițial general consolidat al Municipiului Salonta pe anul 2021

48/20.04.2021
Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru dezmembrarea terenurilor cu nr.
cad 113062 cu suprafața de 5858 mp în trei loturi și cu nr. cad 112278 cu suprafața de 1418 mp în
două loturi 

49/20.04.2021
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  „Reabilitarea  și  Modernizarea  zonei  centrale  P-ța  Libertății  din  Mun.
Salonta”.

50/20.04.2021
Aprobarea  achiziționării  serviciului  juridic  de  consultanță,  de  asistență  și  de/sau  reprezentare
specializată  în  Dosarul  cu  nr.  1740/111/2018*,având  ca  obiect  litigiu  privind  funcționarii
publici(Legea nr.188/1999).
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51/20.04.2021 Privind alegerea președintelui de ședință, domnul Nagy Árpád – Ferencz și a supleantului acestuia pe
luna Mai 2021, domnul Pirtea Mihai - George.

52/27.05.2021 Aprobarea  ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de
27.05.2021.

53/27.05.2021 Aprobarea suplimentării  ordinii de zi al  şedinţe ordinare a Consiliului Local Salonta din data de
27.05.2021.

54/27.05.2021 Aprobarea procesului- verbal al ședinței CLMS din data de 20.04.2021.

55/27.05.2021 Numirea  comisiei  privind  evaluarea  performanțelor  individuale  ale  Secretarului  General  al
Municipiului Salonta 

56/27.05.2021 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului
Salonta

57/27.05.2021 Privind  transformarea  unei  funcții  publice  de  execuție  din  Statul  de  functii  al  Aparatului  de
specialitate a primarului

58/27.05.2021 Privind  însușirea  contractelor  de  Asistență  juridică  încheiate  între  Cabinet  de  Avocat  Olah
Lăcrămioara  si  Municipiul  Salonta  prin  Primar Török  László  în  calitate  de  reprezentant  legal,
încheiate în vederea reprezentării Municipiului Salonta în instanță în Dosarul nr. 2003/111/2021 aflat
pe rolul Tribunalului Bihor și Dosarul  nr. 1565/111/2021, aflat pe rolul Tribunalui Bihor 

59/27.05.2021 Privind aprobarea contului de execuție bugetară pe anul 2020

60/27.05.2021 Privind însușirea inventarului bunurilor materiale pe anul 2020, care aparțin Municipiului Salonta

61/27.05.2021 Privind  aprobarea  raportului  privind  gestionarea  bunurilor  aparținând  patrimoniului  Municipiului
Salonta pe anul 2020 

62/27.05.2021 Privind propunerea de majorare a capitalului social al    SC Salgaz SA

63/27.05.2021 Privind trecerea  din  domeniul  public  al  Municipiului  Salonta  în  domeniul  privat  al  Municipiului
Salonta a unor mijloace fixe inventariate în anul 2020

64/27.05.2021 Privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local și Municipiul Salonta pe
anul 2021

65/27.05.2021 Privind corectarea erorii materiale privind valoarea totală a investiției fără TVA, survenite în HCLMS
nr. 127/31.08.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și indicatoriilor
tehnico-economici, inclusiv Anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată pentru
obiectivul  de  investiții  „Reabilitare  și  schimbare  destinație  în  Centru  de  Zi  Bătrânii  Comunității
Salonta” din Municipiul Salonta ( imobil situat pe str. Cantacuzino nr. 2-4, identificat prin nr. cad
vechi 2690-C9 nr. cad nou 10165-C9, înscris în CF nr. 101615 Salonta CF vechi NDF 137, Secția de
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Oftalmologie  veche  )  în  cadrul  Programul  Operațional  Regional  2014-2020,  axa  prioritară  8  -
Dezvoltarea  infrastructurii  de  sănătate  şi  sociale,  prioritatea  de  investiții  8.1.  -  Investiţiile  în
infrastructurile sanitare şi  sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local,
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin
îmbunătăţirea  accesului  la  serviciile   sociale,  culturale  și  de  recreere,  precum  și  trecerea  de  la
serviciile instituționale la serviciile prestate de  colectivitățile locale”, și anume, Obiectivul Specific
8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1, Grup
vulnerabil:  persoane vârstnice,  precum și  pentru  aprobarea  proiectului  și  a  cheltuielilor  legate  de
proiect, respectiv a Acordului de Parteneriat - Republicată prin HCLMS nr. 42/31.03.2021

66/27.05.2021 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 COSTA VOC IMPEX SRL, în
baza Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 3370/15.05.2020 încheiat cu SC COSTA VOC
IMPEX  SRL pentru obiectivul de investiții: „Conservarea, protejarea și promovarea valorilor naturale
din zona transfrontalieră Salonta-Bekescasba – Regatul Dropia – Natura 2000 ” 

67/27.05.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitarea a imobilului aferent străzii Aurel Lazăr

68/27.05.2021 Privind  aprobarea  PUZ  -  ,,Construire  casă  de  locuit  cu  retragere  de  la  stradă  nr.cad.109958  în
localitatea Salonta str.Viei nr.37'' județul Bihor, la solicitarea numitului Horvat Csaba-Imre 

69/27.05.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitarea a imobilului teren cu suprafața de 45660 mp

70/27.05.2021 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 Chintoflor Construct SRL, în
baza  Contractului  de  achiziție  publică  de  lucrări  nr.  7522/19.11.2019  încheiat  cu  SC  Chintoflor
Construct SRL pentru obiectivul de investiții:  „Amenajare de locuințe sociale ( de necesitate ) prin
transformarea clădirii C1- Dormitor, str. Șarcadului nr. 1 Salonta, jud Bihor ”, finanțat prin Programul
privind construirea de locuințe sociale și de necesitate derulate conform Legii nr. 114/1996 

71/27.05.2021 Privind  propunerea  de  modificare  și  completare  a   Contractului  de  închiriere  pentru  imobilele
repartizate în baza Legii nr.152/1998

72/27.05.2021 Privind  stabilirea  Comisiilor  de  selectare  şi  evaluare  a  proiectelor  culturale,  sportive  şi   de
mediu/protecția  animalelor  finanţate  de  la  bugetul  local  precum   și  a  celei  de  soluționarea
contestațiilor

73/27.05.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitarea a imobilului aferent străzii P-ța Unirii 

74/27.05.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitarea a imobilului pentru terenuri aferente străzii
P-ța Haiducilor

75/27.05.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitarea a imobilului pentru terenuri aferente străzii
Batthyanyi Lajos
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76/27.05.2021 Alegerea președintelui de ședință,  domnul Pirtea Mihai - George și a supleantului acestuia pe luna
Iunie 2021, domnul Sala Răzvan – Sergiu

Ședință extraordinară Iunie 2021

77/10.06.2021 Aprobarea  ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data
de 10.06.2021.

78/10.06.2021 Privind desemnarea persoanei împuternicite cu realizarea demersurilor în vederea obţinerii licenţei,
negocierii, semnării şi ridicării actului de dare în administrare de la Agenția Națională pentru Resurse
Minerale (ANRM) pentru explorarea apei geotermale din perimetrul Geotermal Municipiul Salonta.

79/10.06.2021 Privind corectarea erorii materiale privind valoarea C+M din devizul general actualizat survenite în 
HCLMS nr.49 din 31.03.2020 privind aprobarea indicatori tehnico economici actualizați ai 
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 trans-frontalieră - Prioritatea de investiţii 7/c”, în parteneriat cu 
Orașul Sarkad din Republica Ungară și Comuna Mădăras din județul Bihor

80/10.06.2021 Privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta

Ședință extraordinară Iunie 2021

81/22.06.2021 Aprobarea  ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data
de 22.06.2021.

82/22.06.2021 Privind  aprobarea  indica-torilor  tehnico  economici  ai  obiectivului   de  investiție  „  Reabilitarea  și
moderniza-rea zonei centrale Piața Libertății din Municipiul Salonta, ca urmare a predării executării
investiției  către  Compania  Națională  de Investiți ,,C.N.I,,  SA cu  finanțare  din bugetul  Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I,, SA

83/22.06.2021 Privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta

84/22.06.2021 Privind  modificarea  HCL.nr.62  din  27  mai  2021  în  sensul  lansării  către  Adunarea  Generală  a
Acționarilor  a SC. SALGAZ SA propunerea de  majorare a capitalului social

Ședință ordinară Iunie 2021

85/30.06.2021 Aprobarea  ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de
30.06.2021

86/30.06.2021 Aprobarea suplimentării  ordinii de zi al  şedinţe ordinare a Consiliului Local Salonta din data de
30.06.2021.
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87/30.06.2021 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data
de 27.05.2021 și al ședinței extraordinare din data de 10.06.2021, respectiv 22.06.2021

88/30.06.2021 Stabilirea  nivelurilor  pentru valorile  impozabile,  impozitele  și  taxele  locale  și  alte  asemenea taxe
asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2022

89/30.06.2021 Aprobarea planului  de amplasament  şi delimitare a imobilului pentru imobilul identificat ca Zona
blocurilor de locuințe din Piața Libertății nr. 1-3  

90/30.06.2021 Aprobarea planului  de amplasament şi delimitare a imobilului pentru dezmem-brarea terenului cu
nr.cad 107034 cu suprafața de 7961 mp în două loturi

91/30.06.2021 Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiții:
„Creșterea capacitații de intervenție pentru situații de urgență în Municipiul Salonta prin crearea unei
acumulări de apă în intravilanul municipiului Salonta” 

92/30.06.2021 Aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare pentru gestionarea
situațiilor de urgență din Municipiul Salonta pe anul 2021 

93/30.06.2021 Aprobarea  “Listei  de Priorități” pe anul 2021,  întocmită în baza criteriilor  aprobate prin HCLMS
nr.114/24.11.2016 privind adoptarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea
cererilor de locuințe pentru imobilele repartizate în baza Legii nr.152/1998, în Municipiul Salonta

94/30.06.2021 Numirea Comisiei de analiză și soluționarea contestațiilor cu privire la stabilirea accesului la locuințe
ANL , precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor

95/30.06.2021 Numirea Comisiei de identificare și inventariere a terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor
Legii  nr.15/2003  privind  sprijinul  acordat  tinerilor  pentru  construirea  unei  locuințe  proprietate
personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și analizarea cererilor de atribuire de
teren

96/30.06.2021 Însușirea  contractului  de  Asistență  juridică  încheiat  între  Cabinet  de  Avocat  Lazea  Cosmin  și
Municipiul Salonta prin Primar Török  László în calitate de reprezentant legal, încheiat în vederea
reprezentării Municipiului Salonta în instanță 

97/30.06.2021 Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru dezmembrarea terenului cu nr.
cad 107041 cu suprafața de 12039 mp în trei loturi

98/30.06.2021 Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Jokai Mór

99/30.06.2021 Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Ciprian Porumbescu

100/30.06.2021 Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Csokonai Vitéz Mihály

101/30.06.2021 Aprobarea PUZ – „ pentru reglementare urbanistică a zonei cuprinse între pârâul Culișer și strada
Tompa Mihaly” în Municipiul Salonta, nr.cad.112106, județul Bihor 
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102/30.06.2021 Aprobarea  Documentației  de  avizare  a  Lucrărilor  de  Investiție  DALI  și  ai  indicatorilor  tehnico-
economici  ai  obiectivului   de  investiție  „Reabilitare  alei  și  parcări  în  incinta  4  de  blocuri  P-ța
Libertății din Municipiul Salonta

103/30.06.2021 Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:
„ Construire Centru sportiv și de recreere ” strada Sportului nr. 2, Municipiul Salonta județul Bihor și
a  Studiului  de  Fezabilitate  și  a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de  investiții:
„ Construire parcare acoperită ” strada Sportului nr. cad 113571, nr. cad 113566 Municipiul Salonta
jud Bihor''

104/30.06.2021 Aprobarea  Studiului  de  Fezabilitate,  a  indicatorilor  tehnico-economici  rezultați  din  Studiul  de
Fezabilitate, Scenariul 1 recomandat de poiectant,  aferent lucrării de utilitate publică de interes local
pentru obiectivul de investiție:  „ Prelungirea Strada Bartok Bela până în strada Republicii  în zona
Colegiului Național Teodor Neș”, în condițiile Legii nr.255/2010

105/30.06.2021 Alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Salonta pentru luna Iulie 2021

Ședință ordinară Iulie 2021

106/14.07.2021 Aprobarea  ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de
14.07.2021

107/14.07.2021 Aprobarea suplimentării  ordinii de zi al  şedinţe ordinare a Consiliului Local Salonta din data de
14.07.2021

108/14.07.2021 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data
de 30.06.2021

109/14.07.2021 Aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Salonta

110/14.07.2021 Privind aprobarea PUZ pentru –  „  realizare fermă zootehnică (vaci de carne) pentru SC Vonasagro
Ferma SRL” în Municipiul Salonta, județul Bihor  

111/14.07.2021 Privind  însușirea contractului de Asistență juridică încheiat între Cabinet de Avocat Cheregi Atena-
Bianca și Municipiul Salonta prin Primar Török László în calitate de reprezentant legal, încheiat în
vederea  reprezentării  Municipiului  Salonta  în  instanță  în  Dosar  nr.1483/833/2021  și  Dosar
nr.1484/833/2021 aflate pe rolul Judecătoriei Salonta 

112/14.07.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Ady Endre 

113/14.07.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru terenuri aferente străzii
Balogh Peter

114/14.07.2021 Privind actualizarea listei terenurilor din domeniul privat al Municipiului Salonta disponibile în anul
2017  în  vederea  aplicării  dispoziţiilor  Legii  nr.15/2003  privind  sprijinul  acordat  tinerilor  pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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115/14.07.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului teren cu suprafața de 283 mp 

116/14.07.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru terenuri aferente străzii
Pța Madach Imre

117/14.07.2021 Privind  soluţionarea cererii nr. 523/02.02.2018 depusă de numita Göndör Iuliánna de atribuire a unui
teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003, republicată
cu modificările şi completările ulterioare 

118/14.07.2021 Privind  soluţionarea  cererii  nr.  5675 din 30.12.2020 depusă  de  numitul   Lukács Zsolt  Loránt de
atribuire a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr.
15/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare

119/14.07.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Oradiei

120/14.07.2021 Privind  însușirea  de  către  Consiliul  Local  a  stadiului  de  completare  a  Registrului  Agricol  al
Municipiului Salonta și stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere în Registrul
Agricol 

121/14.07.2021 Privind - aprobarea realizării pe domeniul public al Municipiului Salonta a zonelor de racord pentru
reglementarea  si  execuția  lucrărilor  privind  accesele  rutiere  si  pietonale  în  raport  cu  proiectul
”Eliberare Amplasament(demolare magazin existent), Construire supermarket Lidl și amenajare locuri
de parcare, amplasare stație de încarcare vehicule electrice, amplasare panouri publicitare pe teren
proprietate  și  fațade,  totem,  amenajare  accese  str  Regele  Ferdinand  și  împrejmuire,  reamplasare
PTAB, racorduri rețele edilitare, organizare de șantier

122/14.07.2021 Alegerea președintelui de ședință,  domnul Szabó Sándor  și a supleantului acestuia pe luna August
2021, domnul Szatmari Adrian.

Ședință extraordinară August 2021

123/03.08.2021 Aprobarea  ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data
de 03.08.2021.

124/03.08.2021 Privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția:"Construire centru sportiv și de
recreere, Str. Sportului, nr. 2, municipiului Salonta, județul Bihor".

125/03.08.2021 Privind  predarea  către  Ministerul  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  și  Administrației  prin  Compania
Naţională  de  Investiţii  “C.N.I.”  -   S.A.,   a  amplasamentului  şi  asigurarea  condiţiilor  în  vederea
executării  obiectivului  de investiţii  "Construire  centru sportiv  și  de recreere,  Str.  Sportului,  nr.  2,
municipiului Salonta, județul Bihor"

126/03.08.2021 Privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta

10



Ședință ordinară August 2021

127/31.08.2021 Aprobarea  ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de
31.08.2021.

128/31.08.2021 Aprobarea suplimentării  ordinii de zi al  şedinţe ordinare a Consiliului Local Salonta din data de
31.08.2021.

129/31.08.2021 Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municpiului Salonta din data
de  14.07.2021,  respectiv  Procesul  –  Verbal  al  ședinței  extraordinare  a  Consiliulu  Local  al
Municipiului Salonta din data de 03.08.2021.

130/31.08.2021 Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027

131/31.08.2021 Privind aprobarea Planului de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din  bugetul
local pentru anul 2021

132/31.08.2021 Privind încheierea Acordului de parteneriat cu Fundația Umanitară '”SALEM ”din Salonta

133/31.08.2021 Privind prelungirea Convenției de Colaborare cu Asociația '” FILEO '' din Salonta 

134/31.08.2021 Privind modificarea HCL nr.142/23.12.2016 cu privire la înregistrarea Primăriei Municipiului Salonta
în Sistemul Național electronic de plată online a impozitelor și taxelor locale

135/31.08.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru dezmembrarea terenului
cu nr. cadastral 103131 cu suprafață de 114900 mp în două loturi 

136/31.08.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru dezmembrarea terenului
cu nr. cadastral 111308 cu suprafață de 5043 mp în două loturi 

137/31.08.2021 Privind trecerea terenului cu suprafață de 4105 mp cu nr. cad.101269 înscris în CF nr.101269 situat în
Municipiul Salonta str.A.Pușkin nr.11 din domeniul public al Municipiului Salonta în domeniul privat
al Municipiului Salonta

138/31.08.2021 Privind investiția Bazin de înot didactic - str.I. Cantacuzino nr.2-4 Municipiul Salonta propus spre
finanțare prin CNI

139/31.08.2021 Privind însușirea contractului de asisteță juridică încheiat cu Cabinet Avocat Cheregi Atena-Bianca și
Municipiul  Salonta prin Primar Török László  în  calitate  de reprezntant  legal,  încheiat  în  vederea
reprezentări  Municipiului Salonta în instanță în dosar nr.1782/833/2021 aflat pe rolul Judecătoriei
Salonta 

140/31.08.2021 Privind  soluționarea  cererii  nr.4948/06.08.2021  a  domnului  deputat  Căuș  Vasile-Aurel  privind
închirierea spațiului în suprafață de 24 mp din imobilul situat în Municipiul Salonta str. Republicii
nr.1,  parter,  camera  4,  aparținând  domeniului  public  al  Municipiului  Salonta  pentru  desfășurarea
activității de parlamentar
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141/31.08.2021 Privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al Municipiului Salonta pentru obiectivul
“Extindere rețea electrică - locuințe în localitate Salonta str.Șarcadului nr.1 județul Bihor” 

142/31.08.2021 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții  '”Extindere  clădire  școală  gimnazială  Teodor  Neș”  strada  Ion  Creangă  nr.1  Municipiul
Salonta județul Bihor, și aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al Municipiului Salonta
pentru obiectivul Extindere clădire școală gimnazială Teodor Neș, strada Ion Creangă nr.1 Municipiul
Salonta județul Bihor 

143/31.08.2021 Privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitare  a  imobilului  cu  propunere  de  alipire  a
terenurilor  cu  nr.cad.112276,  nr.cad.113379,  nr.cad.113381,  nr.cad.113383,  nr.cad.113405,
nr.cad.113413 rezultând imobilul cu nr.cad.113745 cu suprafață de 13202mp

144/31.08.2021 Privind valorificarea masei lemnoase din partida 40054 să se realizeze ca masă lemnoasă fasonată la
cioată 

145/31.08.2021 Privind aprobarea 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 a 16
străzi, retehnologizare stațiilor de pompare vechi ale ssistemului de canalizare menajeră” 

146/31.08.2021 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  și  executarea de lucrări  pe domneniul  public  al
Municipiului  Salonta  pentru  obiectivul:Reabilitare  în  vederea  eficientizării  energetice  a  Liceului
Arany Janos din localitatea Salonta județul Bihor 

147/31.08.2021 Privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de
investiții: „Construirea unei centrale fotovoltaice în Municipiul Salonta, județul Bihor  ”propus spre
finanțare prin Apelul de Propuneri Proiecte – Apel 3.1 ‘Capacitate sporită de furnizare a energiei
regenerabile’ – Alte Surse Regenerabile de Energie (SRE), domeniul de interes: Energie regenerabilă 

148/31.08.2021 Alegerea  președintelui  de  ședință,  domnul  Szatmari  Adrian și  a  supleantului  acestuia  pe  luna
Septembrie 2021, domnul Szász Dénes -  Albert.

Ședință extraordinară Septembrie 2021 

149/06.09.2021 Privind aprobarea  ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta
din data de 06.09.2021.

Ședință extraordinară Septembrie 2021 

150/09.09.2021 Privind aprobarea  ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta
din data de 09.09.2021.

151/09.09.2021 Privind  aprobarea   suplimentării  ordinii  de  zi  a  şedinţei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al
Municipiului Salonta din data de 09.09.2021.
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152/09.09.2021 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Studiu de Fezabilitate „Amenajare   str. Republicii -
Trotuar și pistă de biciclete în Municipiul Salonta de la gradinița Toldi până la str. Pelok Benedek” 

153/09.09.2021 Privind exprimarea acordului pentru des-ființarea clădirilor C1-C25 aferente imobilului înscris în CF
nr. 101596 Salonta cu nr.cad 101596, cu suprafața de 21.600 mp situat pe strada Piața Democrației nr.
6, aflat în coproprietatea S.C. Inox Solution S.R.L. şi S.C. Rodimetea  S.R.L

154/09.09.2021 Privind aprobarea Studiului urbanistic: „Masterplan – Zona de agrement – Salonta”

Ședință extraordinară Septembrie 2021

155/20.09.2021 Aprobarea  ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data
de 20.09.2021.

156/20.09.2021 Privind aprobarea participării Municipiului Salonta în cadrul  Programului privind creșterea eficienței
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, obiectivul de investiții: „Reabilitare
în vederea eficientizării energetice a Liceului Teoretic Arany  János  din localitatea Salonta, județul
Bihor”.

Ședință ordinară Septembrie 2021 

157/30.09.2021 Aprobarea  ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de
30.09.2021.

158/30.09.2021 Aprobarea suplimentării  ordinii de zi al  şedinţe ordinare a Consiliului Local Salonta din data de
30.09.2021.

159/30.09.2021 Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data
de 31.08.2021 și al ședinței extraordinare din data de 06.09.2021, 09.09.2021 și 20.09.2021.

160/30.09.2021 Privind aprobarea actualizării Statutului Municipiului Salonta.

161/30.09.2021 Privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta.

162/30.09.2021 Privind aprobarea PUZ – „ Amplasare locuințe  ANL și baza sportivă”,  județul  Bihor,  Municipiul
Salonta, str. Puskin.

163/30.09.2021 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
de investiții: „ Locuințe pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Salonta, str. Puskin, Salonta,
etapa I - 36 U.L. ” Obiectiv Etapa 1 - 36 Unități Locative.

164/30.09.2021 Privind exprimarea acordului pentru Elaborare „PUZ 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  (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

Aviz favorabil  al Comisiei
Urbanism,  cu
amendamente/
mențiuni
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auto” de către SC KAUFLAND Romania SCS la imobilul  înscris în CF nr. 101596 Salonta cu nr.cad
101596, cu suprafața de 21.600 mp situat pe str. Piața Democrației nr. 6, aflat în coproprietatea S.C.
Inox Solution S.R.L. şi S.C. Rodimetea  S.R.L.

165/30.09.2021 Privind soluţionarea cererii nr. 3952 din data de 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.

166/30.09.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru dezmembrarea terenului
cu nr. cad 111188 cu suprafața de 6721 mp în două loturi.

167/30.09.2021 Privind aprobarea Statului de funcții și Organigramei Spitalului Municipal Salonta.

168/30.09.2021
Privind desemnarea reprezentantului  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta  în  Comisia  pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii la unităţilor de învăţământ din Municipiul Salonta pentru anul școlar
2021-2022.

169/30.09.2021 Privind  desemnarea  reprezentanţilor  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta  în  Consiliile  de
administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Salonta pentru anul școlar 2021-2022.

Modificată și completată 
prin HCLMS 
nr.179/13.10.2021

170/30.09.2021 Privind însușirea Contractului  de Asistență  juridică  de  consultanță  juridică,  de asistență  și  de/sau
reprezentare specializată în cauza ce formează obiectul Dosarului cu nr. 1842/111/2021, aflat pe rolul
instanței - Tribunalul Bihor, încheiat între Cabinet de Avocat Lazea Cosmin și Municipiului Salonta,
prin Primar.

171/30.09.2021 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 Primarului Municipiului Salonta în instanță,  în Dosarul Nr. 2059/111/2019*  aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, având ca obiect litigiu privind funcționarii publici.

172/30.09.2021 Privind stabilirea pentru anul 2022  a nivelului 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.

173/30.09.2021 Privind alegerea  președintelui  de ședință  a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta  pentru luna
Octombrie 2021.

Ședință extraordinară Octombrie 2021 (de îndată)

174/13.10.2021 Aprobarea  ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data
de 13.10.2021.
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175/13.10.2021 Privind participarea la Programul privind creșterea eficienţei energetice  a infrastructurii de iluminat
public.

176/13.10.2021 Privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al Municipiului Salonta pentru obiectivul:
„Extindere rețea electrică – bazin de înot în localitatea Salonta, str. Cantacuzino, județul Bihor”.

177/13.10.2021 Privind predarea  către  Ministerul  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  și  Administrației  prin  Compania
Națională de Investiții „C.N.I.”SA, a amplasamentului situat în Municipiului Salonta cu suprafața de
2837 mp identificat cu nr. cad 113772 înscris în CF nr. 113772 în vederea executării obiectivului de
investiții „Proiect Tip – Construire creșă mică”. 

Modificată și completată 
prin 
 HCLMS nr. 
195/05.11.2021

178/13.10.2021 Privind  preluarea  în  domeniul  public  al  Municipiului  Salonta  a  investiției:  „Îmbunătățirea
infrastructurii de apă si apă uzată în Municipiul Salonta, județul Bihor”.

179/13.10.2021 Pentru  modificarea  și  completarea   HCL nr.169  din  30.09.2021  privind  numirea  reprezentanţilor
CLMS în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Salonta pentru anul
școlar 2021-2022

180/13.10.2021 Pentru  modificarea  Formularului  14  -  Lista  de  investiții,  Anexă  la  bugetul  general  consolidat  al
Municipiului Salonta aprobat prin HCLMS nr.161 din 30.09.2021

181/13.10.2021 Privind soluționarea cererii nr. 6634/12.10.2021 a Parohiei Română Unită cu Roma, Greco-Catolică

182/28.10.2021 Aprobarea  ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 
28.10.2021.

Ședință ordinară Octombrie 2021

183/28.10.2021 Aprobarea suplimentării  ordinii de zi al  şedinţe ordinare a Consiliului Local Salonta din data de
28.10.2021.

184/28.10.2021 Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data
de 30.09.2021 și al ședinței extraordinare din data de 13.10.2021

185/28.10.2021 Privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta

186/28.10.2021 Privind trecerea din domeniul public și proprietatea publică a Municipiului Salonta și administrarea
Consiliului Local al Municipiului Salonta în domeniul public și proprietatea publică a județului Bihor
și administrarea Consiliului Județean Bihor, a terenului în suprafață de 4000 mp cu nr. cad 113065
înscris în CF nr. 113065, în scopul realizării obiectivului:  „Construire punct de colectare deșeuri cu
aport voluntar în Municipiul Salonta ”

187/28.10.2021 Privind  modificarea  dreptului  de  superficie  constituit  în  favoarea  Agenției  de  Dezvoltare
Intercomunitară „Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor ” 

188/28.10.2021 Privind  aprobarea  planului  de  amplasament   şi  delimitare  a  imobilului  pentru  imobilul  situat  în
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Salonta Str. Jean Kalvin nr. 2 

189/28.10.2021 Privind încheierea Convenției de colaborare cu Asociația ,,Smiles'' din Salonta

190/28.10.2021 Privind încheierea Convenției de colaborare cu Asociația ,,Smiles'' din Salonta

191/28.10.2021 Privind  participarea  la  Programul  Național  de  Investiții  ,,  Anghel  Saligny''  pentru  obiectivul  de
investiții: ,, Reabilitare și modernizare 11 străzi în Municipiul Salonta, 
județul Bihor'' 

192/28.10.2021 Privind  participarea  la  Programul  Național  de  Investiții  ,,  Anghel  Saligny''  pentru  obiectivul  de
investiții: ,,Modernizare 10 străzi, structură rutieră și evacuare ape pluviale în Municipiul Salonta,
județul Bihor'' 

193/28.10.2021 Privind alegerea  președintelui  de ședință  a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta pentru  luna
Noiembrie 2021

Ședință extraordinară Noiembrie 2021 ( de îndată)

194/05.11.2021 Aprobarea  ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data
de 05.11.2021

195/05.11.2021 Pentru modificarea și completarea HCLMS nr. 177 din data de 13 octombrie 2021 

196/05.11.2021 Privind numirea reprezentanţilor  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta  în  cadrul  Comisiei  de
evaluare a probei de interviu pentru Concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct
din cadrul unităților de învățământpreuniversitar 
din Municipiul Salonta

197/05.11.2021 Privind aprobarea  executării de lucrări pe domeniul public al municipiului Salonta pentru obiectivul:
”Platforma  betonată,  necesar  amplasării  instalației   de  depozitare  și  alimentare  cu  oxigen
medicinal”din  localitatea  Salonta,str.I.Cantacuzino  nr.2-4  județul  Bihor,  beneficiar  Spitalul
Mun.Salonta,județul Bihor” 

Ședință ordinară Noiembrie 2021

198/25.11.2021 Aprobarea  ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de 
25.11.2021.

199/25.11.2021
Aprobarea suplimentării  ordinii de zi al şedinţe ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 
25.11.2021.

200/25.11.2021
Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data
de 28.10.2021 și al ședinței extraordinare din data de 05.11.2021.

201/25.11.2021
Privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta.
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202/25.11.2021
Privind însușirea ajustării prețului contractului de achiziție publică nr.3370 din 15.05.2020, conform
O.U.G.  nr.15/2021  a  obiectivului  de  investiții:  ,,  Conservarea,  protejarea  și  promovarea  valorilor
naturale din zona transfrontalieră Salonta, Bekescsaba – Colțul de natură – RO-HU 14'' .

203/25.11.2021
Privind aprobarea  modificării  procedurii  de calcul a  chiriei  pentru locuinţele  proprietate privată  a
Statului  Român,  aflate  în  administrarea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta,  construite  de
Agenția Națională pentru Locuințe.

204/25.11.2021
Privind aprobarea executării  de lucrări  pe domeniul public:  ,,Reabilitare sistem pluvial  str.  Zilahy
Lajos și Bem József din Municipiul Salonta.

205/25.11.2021
Privind constituirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului (2196mp), imobil înscris
în CF nr.113045 Salonta, proprietatea privată a societății Cistan Comimpex SRL.

206/25.11.2021
Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Salonta nr.117 din 14
Iulie 2021 referitoare la soluționarea cererii nr.523/02.02.2018 depusă de numita Göndör Iuliánna de
atribuire  a  unui  teren  pentru  construirea  unei  locuințe  proprietate  personală,  în  condițiile  Legii
nr.15/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare.

207/25.11.2021
Privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Salonta, domnului Tódor Albert

208/25.11.2021
Privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, nr.5716 din 26.08.2020, conform
Ordonanței  Guvernului  nr.15/2021  privind  reglemen-tarea  unor  măsuri  fiscal-bugetare  pentru
obiectivul  de  investiții:  „  Dezvoltarea  pistei  de  biciclete  din  zona  transfrontalieră  Salonta  –
Bekescsaba WeBike  (RO-Hu-140) finanțat prin Programele de cooperare teritorială europeană.

209/25.11.2021
Privind constituirea dreptului de administrare asupra imobilului -  teren  înscris  în  CF nr.  101936
Salonta cu nr.cad 1885/1 cu suprafața de 501/701/1564 mp situat pe strada Iuliu Maniu nr.4 aflat în
proprietatea Municipiului Salonta în favoarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul
Bihor.

210/25.11.2021
Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Salonta nr.118 din 14
Iulie  2021  referitoare  la  soluționarea  cererii  nr.5675/30.11.2020  depusă  de  numitul  Lukács  Zsolt
Loránt de atribuire a unui teren pentru construirea  unei locuințe proprietate personală, în condițiile
Legii nr.15/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare.

211/25.11.2021
Privind alegerea președintelui  de ședință  a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta pentru  luna
Decembrie 2021.

Ședință extraordinară Decembrie (de îndată)

212/09.12.2021 Aprobarea  ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data
de 09.12.2021
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213/09.12.2021 Aprobarea  suplimentării ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului
Salonta din data de 09.12.2021.

214/09.12.2021 Privind participarea la procedura de achiziție din data de 14.12.2021, în vederea achiziționării Clădirii
“ Sediu Canton Silvic Valea Morii + anexa”, aflat pe proprietatea -  Fond forestier al Mun. Salonta.

215/09.12.2021 Privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta.

Ședință extraordinară Decembrie (de îndată)

216/23.12.2021 Aprobarea  ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data
de 23.12.2021.

217/23.12.2021 Privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta.

218/23.12.2021 Privind aprobarea Proiectului tehnic în faza de proiectare D.T.A.C. +D.T.O.E+P.T. pentru obiectivul
de investiții  : Construire casa de catafalcare „ Pieta ” și amenajări exterioare în Cimitirul Municipal
Salonta, nr. cad 113653, jud. Bihor.

219/23.12.2021 Privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al Municipiului Salonta pentru obiectivul
de investiții: „ Modernizare LES MT zona Salonta Conexiuni 3, jud Bihor ”.

220/23.12.2021 Privind aprobarea achiziționării  terenului  în  suprafață  de (1790,50)  teren și  supraedificate,  imobil
înscris în CF nr.113045 Salonta, proprietate privată a societății  Cistan Comimpex  SRL .

Ședință ordinară Decembrie ( de îndată)

221/30.12.2021 Aprobarea  ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data de
30.12.2021

222/30.12.2021 Aprobarea suplimentării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta
din data de 30.12.2021.

223/30.12.2021 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Salonta din data
de 25.11.2021, al ședinței extraordinare din data de 09.12.2021, respectiv cel al ședinței extraordinare
din data de 23.12.2021.

224/30.12.2021 Aprobarea taxelor locale pentru închirierea / concesionarea / ocuparea domeniului public sau privat
pentru anul 2022

225/30.12.2021 Actualizarea delimitării zonelor de impozitare a perimetrului intravilan al Municipiului Salonta pentru
anul 2022

226/30.12.2021 Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru dezmembrarea terenului cu nr.
cad 105939 cu suprafața de 14214 mp în două loturi  

227/30.12.2021 Privind vânzarea directă a  terenului cu suprafața de 494 mp și a construcției cu  destinația de anexă
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cu suprafața de 80 mp înscrise în CF nr. 111195 cu nr. cad 111195, situate pe str. Aradului nr. 82 

228/30.12.2021 Privind soluționarea cererii nr. 4805/11.10.2021 a numiților Nagy Aniko-Iren și Lukacs Laszlo-Tibor
prin care solicită acordul vecinului pentru schimbare funcțiune imobil situat pe str. Kossut Lajos nr. 7
înscris în CF nr. 111219 cu nr. cad 111219

229/30.12.2021 Aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii George Enescu 

230/30.12.2021 Privind vânzarea directă a terenului în cotă de 792 mp, din terenul cu suprafața totală de  1609 mp
imobilul înscris în CF nr. 107516 situat pe str. Via Csutakos nr. 68 

231/30.12.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Independenței 

232/30.12.2021 Privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitare  a  imobilului  aferent  străzii  Dimitrie
Cantemir 

233/30.12.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Ion Ilariu

234/30.12.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Györi Jakab 

235/30.12.2021 Privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitare  a  imobilului  aferent  străzii  Roman
Ciorogariu 

236/30.12.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Gheorghe Doja

237/30.12.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Mihai Eminescu

238/30.12.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Ion Creangă

239/30.12.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Mircea cel Bătrân

240/30.12.2021 Privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitare  a  imobilului  aferent  străzii  Tudor
Vladimirescu 

241/30.12.2021 Privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului aferent străzii Ghestului 

242/30.12.2021 Privind  aprobarea  Bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  pe  anul  2022 aferente  contractului  de
administrare a pădurii Municipiului Salonta de către Ocolul Silvic Aleşd, a listei partizilor constituite
în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Salonta propuse a se exploata în anul 2022, a
prețului de pornire a licitației, a volumului și a modului de valorificare a acestora

243/30.12.2021 Privind transmiterea în folosință gratuită către Poliția Municipiului Salonta a unei camere video

244/30.12.2021 Privind concesionarea directă  a terenului  în  suprafață  de 203 mp,  înscris  în  CF nr.113831 cu nr.
cad.113831,  proprietatea  publică  a  Municipiului  Salonta,  situat  pe strada  Matei  Corvin,  către  SC
Mirus ABC SRL

245/30.12.2021 Pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, pentru anul 2022
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246/30.12.2021 Privind modificarea Statului de funcții  și  Organigramei al  Aparatului de specialitate a primarului,
conform anexelor 1.1., 1.2 si 1.3.

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

248/30.12.2021 Alegerea președintelui de ședință, doamna Buz Ramona – Angela și a supleantului acesteia pe luna
ianuarie 2022, domnul Cseke Sándor.
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