
REGISTRUL PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI
supuse spre dezbatere şi adoptare,  Consiliului Local al Municipiului Salonta, în anul 2022

Mandat 2020-2024

Nr.
Crt.

Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local
Funcţia, prenumele

şi numele
iniţiatorului

Nr. de înregistrare
și data

înregistrării

Data
dezbaterii
 în şedinţa
consiliului

local

Finalizarea 
procedurii

0 1 2 3 4 5

1
privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa la nivelul Municipiului Salonta
în anul școlar 2022-2023

Primar – László
Török

1/18.01.2022 27.01.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 6/2022

2
privind aprobarea planului  de  amplasament  și  delimitare  a  imobilului  pentru
dezmembrarea terenului cu nr. cad 112106 cu suprafața de 7688 mp în opt loturi

Primar – László
Török

2/19.01.2022 27.01.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 7/2022

3
privind aprobarea planului  de amplasament şi  delimitare a imobilului aferent
străzii Iosif Cos

Primar – László
Török

3/19.01.2022 27.01.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 8/2022

4

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului în vederea
delimitării unui teren cu suprafața de 53 mp în scopul amplasării unei stații de
reîncărcare pentru vehicule electrice 

Primar – László
Török

4/19.01.2022 27.01.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.10/2022

5

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 aprobarea
Proiectului Tehnic nr. 1400/2021 în faza de proiectare PT+DE +CS

Primar – László
Török

6/19.01.2022 27.01.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 9/2022

6

privind aprobarea Planului de analiză și de acoperire a riscurilor, actualizat pe
anul 2022

Primar – László
Török

7/20.01.2022 27.01.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 6/2022

7
privind aprobarea Regulamentului  de organizare si functionare al programului
de internshipdin cadrul Primăriei Municipiului Salonta

Primar – László
Török

9/20.01.2022 24.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.26/2022



8

privind constatarea încetarii de drept, prin demisie, a mandatului de
consilier local al domnului Szatmari Adrian și vacantarea locului de consilier
local ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Salonta,
județul Bihor

Primar – László
Török

10/21.01.2022 27.01.2022 Hotărâre de 
constatare nr. 3/2022

9

Privind  aprobarea Regulamentului  de  organizare  şi  desfăşurare  a  evaluării
managementului  din  cadrul  Casei  de  Cultură  ''Zilahy Lajos'' din  Municipiul
Salonta.

Primar – László
Török

11/21.01.2022 27.01.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.12/2022

10
Privind  aprobarea Regulamentului  de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului din cadrul Complexului Muzeal din Municipiul Salonta

Primar – László
Török

12/21.01.2022 27.01.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.13 /2022

11

Privind pentru îndreptarea erorii materiale la HCLMS 224/30-12-2021 privind
aprobarea  taxelor  locale  pentru  închiriere  /  concesionare  /  ocupare  domeniu
public  sau  privat  pentru  anul  2022,  Anexa  2  pct.  11  privind  ”Terenuri  cu
destinația de: curți construcții”.

Primar – László
Török

13/21.01.2022 27.01.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 14 /
2022

12

Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului în vederea
delimitării unui teren cu suprafața de 40 mp în scopul amplasării unei stații de
reîncărcare pentru vehicule electrice.

Primar – László
Török

14/26.01.2022 27.01.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 15 /
2022

13

Privind aprobarea „ Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL” Primar – László
Török

15/04.02.2022 
P.H. supus  
Consultării 
publice /L52/2003
-  Nr.2/10.02.2022

31.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.60 /2022

14
Privind  aprobarea  PUZ –  „  Demolare  corp  C1 și  construire  imobil   birouri
parter”, județul Bihor, Municipiul  Salonta, str.  Kossuth Lajos nr.7

Primar – László
Török

16/04.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 35 /
2022

15

pentru corectarea Hotărârii Consilului Local al Municipiului Salonta nr.192 din
data  de  28  octombrie  2021  privind  participarea  la  Programul  național  de
investiții  „Anghel  Saligny”  pentru  obiectivul  de  investiţii  „Modernizare  10
străzi, structură rutieră și evacuare ape pluviale în Municipiul Salonta, județul
Bihor”

Primar – László
Török

17/07.02.2022 08.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 18/2022

16

Pentru corectarea Hotărârii Consilului Local al Municipiului Salonta nr. 191 din
data  de  28  octombrie  2021  privind  participarea  la  Programul  național  de
investiții  „Anghel  Saligny”  pentru  obiectivul  de  investiţii  „Reabilitare  și
modernizare 11 străzi în Municipiul Salonta, judetul Bihor”.

Primar – László
Török

18/07.02.2022 08.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.19/2022



17

Privind aprobarea Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta pe anul
2022

Primar – László
Török 19/07.02.2022

P.H. supus 
Consultării 
publice /L52/2003
Nr.1/TD/07.02.20
22

Anunț dezbatere 
publică 
nr.847/08.02.2022

24.02.2022
adoptat prin 
HCLMS
nr.23/2022

18
Privind trecerea din domeniul public al Municipiului Salonta în domeniul privat
al Municipiului Salonta a unor imobile situate pe str. Șarcadului nr. 1

Primar – László
Török

20/10.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 28/2022

19

Privind radierea dreptului  de  servitute  de trecere  înscris  în  favoarea Statului
Român  asupra  cotei  de  actuale  50/187,  cota  inițială  100/374  teren  situat  în
Municipiul Salonta, strada Tudor Vladimirescu, nr. 4, înscris în Cartea Funciară
nr. 105147 ( CF vechi nr.  8320 ) nr. top 2261 și nr top 2262,  solicitată prin
cererea nr. 4737/05.10.2021 a numitei Inspeger Ileana

Primar – László
Török

21/10.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 29/2022

20
Privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Salonta Primar – László

Török
22/10.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 

HCLMS nr. 27/2022

21
Privind aprobarea PUZ –  „Extindere zonă comercială pentru spații comerciale
și spații de depozitare”, județul Bihor, Municipiul Salonta, str. Tincii  nr. 9 - 15   

Primar – László
Török

23/10.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 36/2022

22
Privind aprobarea planului de amplasament şi  delimitare a imobilului aferent
străzii Iancu de Hunedoara

Primar – László
Török

24/14.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 30/2022

23

Privind  aprobarea  amplasării  rețelei  de  canalizare  și  executarea  lucrărilor  pe
domeniul  public  al  Municipiului  Salonta  pentru  obiectivul  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”

Primar – László
Török

25/14.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 37/2022

24 Privind soluţionarea cererii nr. 291/20.01.2022 a SC Simony Impex SRL
Primar – László

Török
26/14.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 

HCLMS nr. 38/2022



25 Privind  soluționarea  unor  cereri  privind  închirierea  terenurilor  ocupate  de
chioșcuri/terase

Primar – László
Török

27/14.02.2022

24.02.2022

- proiect de 
hotărâre propus 
spre amânare

26
Privind soluționarea cererii nr. 102/11.01.2022 a SC Nutrisal SRL Salonta. Primar – László

Török
28/14.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 

HCLMS nr.39/2022

27
Privind soluționarea cererii nr. 4915/18.10.2021 numitei Viliga Maria. 

Primar – László
Török

29/14.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.40/ 2022

28
Privind soluţionarea cererii nr. 6166/22.12.2021 a SC Zo-Zo Impex SRL. Primar – László

Török
30/14.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 

HCLMS nr. 41/2022

29
Privind  soluționarea  cererii  nr.  6225/11.01.2022  a  Kelemen  László Csongor
Intreprindere Individuală

Primar – László
Török

31/14.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 42/2022

30

Privind soluționarea  cererii nr. 8553/22.12.2021 a SC Akme Com SRL pentru
extinderea cu 14,4 mp a terenului în suprafață de 45 mp închiriat,  domeniu
public al Municipiului Salonta, situat în str. Republicii nr. 117 ocupat de chioșc
cu terasă și prelungirea pe o durată de 5 ani a contractului de închiriere

Primar – László
Török

32/14.02.2022 24.02.2022 - proiect de 
hotărâre respins 

31
Privind soluţionarea cererii nr. 266/19.01.2022 SC Sancrisan SRL Primar – László

Török
33/14.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 

HCLMS nr. 43/2022

32

Privind aprobarea „ Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea,
exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale și de necesitate din Municipiul
Salonta”.

Primar – László
Török

34/14.02.2022

P.H. supus 
Consultării 
publice /L52/2003
Nr.3/TD/15.02.20
22

31.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.61/2022

33

Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Salonta  nr.206  din  25  Noiembrie  2021 și  a  Hotărârii  Consiliului  Local  al
Municipiului Salonta nr.210 din  25 Noiembrie 2021

Primar – László
Török

35/15.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 34/2022

34
Privind aprobarea planului de amplasament şi  delimitare a imobilului aferent
străzii Menumorut

Primar – László
Török

36/15.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 31/2022

35
Privind aprobarea planului de amplasament şi  delimitare a imobilului aferent
străzii Cloșca

Primar – László
Török

38/17.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 32/2022



36

Privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică,nr.8692 din
31.12.2019,  pentru  obiectivul  de  investiții:  ,,Modernizare  străzi  si  reabilitare
structură rutieră străzi secundare'',conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2021
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Primar – László
Török

39/18.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 45/2022

37
Privind  însuşirea  inventarului  elementelor  de  natura  activelor,  datoriilor  și
capitalurilor proprii ale Municipiului Salonta pe anul 2021

Primar – László
Török

40/18.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 24/2022

38
Privind aprobarea planului de amplasament şi  delimitare a imobilului aferent
străzii Kisfaludy Karoly

Primar – László
Török

41/18.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 33/2022

39

Privind participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect
de  seră  în  transporturi,  prin  promovarea  infrastructurii  pentru  vehicule  de
transport  rutier  nepoluant din punct de vedere energetic: stații  de reîncărcare
pentru vehicule electrice în localități.

Primar – László
Török

42/18.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.46 /2022

40
Privind  aprobarea  raportului  privind  gestionarea  bunurilor  aparținând
patrimoniului Municipiului Salonta pe anul 2021.

Primar – László
Török

43/18.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 25/2022

41
Privind realizarea unui schimb de teren între Municipiul Salonta și SC Metalul
Mesa SA.

Primar – László
Török

44/18.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 44/2022

42

Pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  înregistrarea,  evidența  și  radierea
vehiculelor  a căror  proprietari  își  au domiciliul,  reședința sau sediul  pe raza
Municipiului Salonta.

Primar – László
Török

45/21.02.2022
P.H. supus 
Consultării 
publice /L52/2003
Nr.4/TD/02.03.20
22

14.04.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 87/2022

43
Privind aprobarea planului  de  amplasament și  delimitare  a  imobilului  pentru
dezmembrarea terenului cu nr.cad.106779 cu suprafața de 316 mp în două loturi.

Primar – László
Török

46/24.02.2022 24.02.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 47/2022

44
Privind  aprobarea  Statului  de  funcții  și  Regulamentului  de  organizare  si
funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială Salonta.

Primar – László
Török

47/02.03.2022 31.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.69 /2022

45
Privind încheierea unui contract de concesiune pentru terenul în suprafaţă de 47
mp situat în Salonta, înscris în CF nr. 114098 nr. cad. 114098

Primar – László
Török

48/04.03.2022 11.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 52/2022

46
Privind  actualizarea  indicatorilor  tehnico-economici  aferenți  obiectivului  de
investiții „ Bazin didactic de înot ” din Municipiul Salonta.

Primar – László
Török

49/04.03.2022 11.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 55/2022

47
Privind aprobarea asocierii dintre UAT Salonta și A.D.I. Agenția de Dezvoltare
Durabilă a Județului Bihor pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții
„ Bazin didactic de înot” din Municipiul Salonta.

Primar – László
Török

50/04.03.2022 11.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 54/2022



48
Privind  aprobarea  Planului  de  asigurare  cu  resurse  umane,  materiale  și
financiare  necesare  pentru  gestionarea  situațiilor  de  urgență  din  Municipiul
Salonta pe anul 2022.

Primar – László
Török

51/04.03.2022 11.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 53/2022

49
Privind  aprobarea  Programului  local  multianual  de  creştere  a  performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Salonta – Etapa I.

Primar – László
Török

52/10.03.2022 11.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.51 /2022

50

Privind  însușirea  contractului  de  Asistență  juridică  încheiat  în  vederea
reprezentării  părților Municipiului Salonta și  Consiliului Local în Dosarul nr.
54/35/2022  la  Curtea  de  Apel  Oradea  de  către  Cabinet  de  Avocat  Cocaină
Mirela

Primar – László
Török

53/11.03.2022 31.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 70/2022

51
Privind  aprobarea stabilirii sediului Asociaţiei de locatari Sarcadului – pentru
chiriaşii din locuinţe sociale

Primar – László
Török

54/11.03.2022 11.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.56 /2022

52
Privind aprobarea PUZ –  „ Amenajare teren minifotbal și servicii aferente: Bar,
vestiar, grupuri sanitare ”, jud. Bihor, Mun. Salonta, str. Mărășești nr.11.  

Primar – László
Török

57/17.03.2022 31.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 65/2022

53

Privind  aprobarea  PUZ  pentru „  Construire  spălătorie  camioane,  construire
atelier  reparații  camioane  și  stație  ITP,  construire  hală  de  depozitare  ”,  jud.
Bihor, Mun. Salonta, str. Ghestului  nr. 5.   

Primar – László
Török

58/17.03.2022 31.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 66/2022

54
Privind modificarea Statului de funcții al Aparatului de specialitate a primarului,
conform anexelor 1.1. si 1.2.

Primar – László
Török

59/22.03.2022 31.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 68/2022

55

Privind  aprobarea PUZ  pentru „  Demolare corp  C1 și Construire spălătorie
auto self service , amenajare incintă , anexe, parcaje și împrejmuire teren  ”, jud.
Bihor, Mun. Salonta, str. Tincii nr.42   

Primar – László
Török

60/22.03.2022 31.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 67/2022

56

Privind acordarea  avizului  Consiliului  Local  al  Muncipiului  Salonta  pentru
prestarea  de  servicii  funerare  pe  raza  Municipiului  Salonta  de  către  SC
IMPACT NOVA SRL.

Primar – László
Török

61/24.03.2022 31.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 64/2022

57

Privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2021 și a situației 
finaciare întocmite la data de 31 decembrie 2021 al Municipiului Salonta 

Primar – László 
Török

62/25.03.2022 31.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 62/2022

58
Privind  modificarea  Formularului  14  -  lista  de  investiții,  Anexă  la  bugetul
general consolidat  al  Municipiului  Salonta,  aprobat  prin  HCLMS  nr.23  din

Primar – László
Török

63/25.03.2022 31.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 63/2022



24.02.2022.

59

Privind modificarea  și  completarea  HCLMS  nr.  165/30.09.2021  privind
soluţionarea cererii nr.  3952 din 17.08.2021 depusă de numita  Bozsanyi Sara
Estera  de  atribuire  a  unui  teren  pentru  construirea  unei  locuinţe  proprietate
personală,  în  condiţiile  Legii  nr.  15/2003,  republicată  cu  modificările  şi
completările ulterioare.

Primar – László
Török

64/25.03.2022 31.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.71 /2022

60

Privind  aprobarea  depunerii  Cererii  de  finanţare  pentru  proiectul  Renovarea
energetică  moderată  a  clădirilor  rezidenţiale  multifamiliale  din  Municipiul
Salonta prin Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii – Proiect
nr.  1  în  cadrul  Planul  Naţional  de  Redresare  şi  Rezilienţă  al  României
Componenta  5-C5 –  Valul  Renovării  AXA 1  -  Schema  de  Granturi  Pentru
Eficienţă  Energetică  şi  Rezilienţă  în  Clădiri  rezidenţiale  multifamiliale
Operaţiunea a.3:  Renovarea energetică  moderată  sau aprofundată  a  clădirilor
rezidenţiale multifamiliale, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată
a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1.

Primar – László
Török

65/25.03.2022 31.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 72/2022

61

Privind  aprobarea  depunerii  Cererii  de  finanţare  pentru  proiectul  Renovarea
energetică  moderată  a  clădirilor  rezidenţiale  multifamiliale  din  Municipiul
Salonta prin Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii – Proiect
nr.  2  în  cadrul  Planul  Naţional  de  Redresare  şi  Rezilienţă  al  României
Componenta  5-C5 –  Valul  Renovării  AXA 1  -  Schema  de  Granturi  Pentru
Eficienţă  Energetică  şi  Rezilienţă  în  Clădiri  rezidenţiale  multifamiliale
Operaţiunea a.3:  Renovarea energetică  moderată  sau aprofundată  a  clădirilor
rezidenţiale multifamiliale, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată
a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 

Primar – László
Török

66/25.03.2022 31.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 73/2022

62

Privind  aprobarea  depunerii  Cererii  de  finanţare  pentru  proiectul  Renovarea
energetică  moderată  a  clădirilor  rezidenţiale  multifamiliale  din  Municipiul
Salonta prin Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii – Proiect
nr.  3  în  cadrul  Planul  Naţional  de  Redresare  şi  Rezilienţă  al  României
Componenta  5-C5 –  Valul  Renovării  AXA 1  -  Schema  de  Granturi  Pentru
Eficienţă  Energetică  şi  Rezilienţă  în  Clădiri  rezidenţiale  multifamiliale
Operaţiunea a.3:  Renovarea energetică  moderată  sau aprofundată  a  clădirilor
rezidenţiale multifamiliale, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată
a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1.

Primar – László
Török

67/25.03.2022 31.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 74/2022



63

Privind  aprobarea  depunerii  Cererii  de  finanţare  pentru  proiectul  Renovarea
energetică  moderată  a  clădirilor  rezidenţiale  multifamiliale  din  Municipiul
Salonta prin Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii – Proiect
nr.  4  în  cadrul  Planul  Naţional  de  Redresare  şi  Rezilienţă  al  României
Componenta  5-C5 –  Valul  Renovării  AXA 1  -  Schema  de  Granturi  Pentru
Eficienţă  Energetică  şi  Rezilienţă  în  Clădiri  rezidenţiale  multifamiliale
Operaţiunea a.3:  Renovarea energetică  moderată  sau aprofundată  a  clădirilor
rezidenţiale multifamiliale, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată
a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1.

Primar – László
Török

68/25.03.2022 31.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 75/2022

64

Privind  aprobarea  depunerii  Cererii  de  finanţare  pentru  proiectul  Renovarea
energetică  moderată  a  clădirilor  rezidenţiale  multifamiliale  din  Municipiul
Salonta prin Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii – Proiect
nr.  5  în  cadrul  Planul  Naţional  de  Redresare  şi  Rezilienţă  al  României
Componenta  5-C5 –  Valul  Renovării  AXA 1  -  Schema  de  Granturi  Pentru
Eficienţă  Energetică  şi  Rezilienţă  în  Clădiri  rezidenţiale  multifamiliale
Operaţiunea a.3:  Renovarea energetică  moderată  sau aprofundată  a  clădirilor
rezidenţiale multifamiliale, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată
a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1. 

Primar – László
Török

69/25.03.2022 31.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 76/2022

65

Privind  soluționarea cererii  nr.813/18.02.2022 a  SC Casino Life  SRL pentru
închirierea pe o durată de 1 an a suprafeței de 10,40 mp teren, domeniu public al
Municipiului Salonta, situat în str. Iuliu Maniu nr.22, ocupat de filigorie.

Primar – László
Török

70/25.03.2022 28.04.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 98/2022

66

Privind  soluționarea  cererii  nr.399/27.01.2022  a  Hașaș  Lucian  P.F.A.  pentru
închirierea pe o durată de 1 an a suprafeței de 1 mp teren, domeniu public al
Municipiului Salonta, situat în str. Regele Ferdinand nr.1, ocupat de dozator de
lapte

Primar – László
Török

71/25.03.2022 28.04.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.99 /2022

67
Privind rectificarea denumirii Complexului Muzeal în Complex Muzeal ,,Arany
János’’.

Primar – László
Török

72/29.03.2022 31.03.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 77/2022

68
Privind aprobarea, Studiu Fezabilitate pentru ,, Modernizarea 10 străzi structură
rutieră și evacuare ape pluviale în Municipiul Salonta”

Primar – László
Török

73/29.03.2022 28.04.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.96 /2022

69
Privind  aprobarea,  Documentație  de  Avizare  a  Lucrărilor  de  Intervenție
pentru  ,, Reabilitare și modernizare 11 străzi în Municipiul Salonta, jud. Bihor”.

Primar – László
Török

74/29.03.2022 28.04.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 97/2022

70
Privind   reaprobarea indicatorilor  tehnico-economici  cu  privire  la  valorile
actualizate cu finanțare de la Bugetul  de Stat  prin ANL, pentru proiectul  de

Primar – László
Török

75/06.04.2022 07.04.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.80/2022



investiții: „ Locuințe pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Salonta, str.
Puskin,  Salonta,  etapa I  - 36 U.L. ” Obiectiv Etapa 1 -  36 Unități  Locative,
conform Devizului General, înregistrat cu nr.2387/06.04.2022.

71

Privind aprobarea ,, Strategiei de stabilire, modificare și/sau ajustare a prețurilor
și tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pentru
perioada 2022-2027”

Primar – László
Török

76/07.04.2022
P.H. supus 
Consultării 
publice /L52/2003
Nr.5/TD/07.04.20
22

31.05.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.121/2022

72
Privind rectificarea bugetului consolidat al Municipiului Salonta Primar – László

Török
77/12.04.2022 12.04.2022 adoptat prin 

HCLMS nr.82 /2022

73
Privind aprobarea documentației de urbanism -PUZ- pentru Extindere hală de
producție și depozitare județul Bihor, Municipiului Bihor str.Aradului nr.140C

Primar – László
Török

78/12.04.2022 12.04.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.83 /2022

74

Privind  aprobarea  depunerii  proiectului „Creşterea  eficienţei  energetice  și
gestionarea  inteligentă  a  energiei  în  Primăria  Municipiului  Salonta,  județul
Bihor”

Primar – László
Török

79/12.04.2022 12.04.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 84/2022

75

Privind  modificarea  Art.1  din  HCLMS nr.72/27.05.2021,  în  sensul  înlocuirii
domnului  Szatmari  Adrian,  ca  urmare  a  încetării  de  drept  a  mandatului  de
consilier  local,  în  cadrul  Consiliului  Local  al  Municpiului  Salonta  ,  Județul
Bhor.

Primar – László
Török

80/12.04.2022 12.04.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.85 /2022

76

Privind  aprobarea  depunerii  proiectului  „  Creșterea  eficienței  energetice  și
gestionarea  inteligentă  a  energiei  în  unitatea  de  învățământ  Colegiul  Teodor
Neș” și Municipiul Salonta, județul Bihor”.

Primar – László
Török

81/14.04.2022 14.04.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.88/2022

77

Privind modificarea HCLMS nr. 40/31.03.2021 privind asocierea dintre Județul
Bihor-Consiliul Județean Bihor, U.A.T. Municipiul Salonta, U.A.T. Municipiul
Marghia,  U.A.T.  Municipiul  Beiuș,  U.A.T.  Oraș  Aleșd  și  Societatea
Administrația  Domeniului  Public  Oradea S.A.  în  scopul  prestării  unor  servii
publice locale.

Primar – László
Török

82/19.04.2022 28.04.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.95 /2022

78

Privind  soluţionarea  cererii  nr.  43456/01.03.2022  a  Ministerului  Afacerilor
Interne – Inspectoratul  General  al  Poliției  Române -  Inspectoratul  de  Poliție
Județean Bihor înregistrată cu nr. 2147/29.03.2022.

Primar – László
Török

83/19.04.2022 28.04.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 92/2022

79
Privind trecerea fără plată din domeniul public al Municipiului Salonta și din
administrarea Consiliului Local al Municipiului Salonta în domeniul public al
Statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne a spațiilor cu suprafață

Primar – László
Török

84/19.04.2022 28.04.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.93 /2022



utilă  de  43,1  mp  din  imobilul  situat  în  Salonta  str.  Aradului  (  fosta  Tudor
Vladimirescu ) nr. 22 identificate cu  nr. de inventar 1088.

80

Privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Salonta în domeniul public
al Municipiului Salonta a imobilului – teren cu suprafața de 2837 mp înscris în
CF nr. 113772 cu număr cadastral 113772 şi completarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al Municipiului Salonta.

Primar – László
Török

85/20.04.2022 28.04.2022 adoptat prin 
HCLMS nr.94 /2022

81
Privind modificarea Art.4 din HCLMS nr.169/30.09.2021, în sensul înlocuirii
domnului  Szatmari  Adrian  desemnat  reprezentant  CLMS  în  Consiliul  de
Administrație  din  cadrul  unității  de  învățământ  Grădinița  cu  Program
Prelungit ,,Toldi” din Municipiul Salonta pentru anul școlar 2021-2022.

Primar – László
Török

86/20.04.2022 28.04.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.101/2022

82

Privind  aprobarea  Contractului  de  Comodat  pentru  utilizarea  temporară  a
stâlpilor  liniilor  electrice  aeriene  de  joasă  tensiune  în  comun  cu  camere  de
supraveghere  video,  încheiat  între  Distribuție  Energie  Electrică  România  SA
prin Sucursala Oradea și Municipiul Salonta.

Primar – László
Török

87/21.04.2022 28.04.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 
100/2022

83

Privind  trecerea  în  domeniul  privat  al  Municipiului  Salonta  a  terenului  cu
suprafața de 31.460 mp înscris în CF nr.113671 ( CF vechi 13102) identificat cu
nr. top 7540/1 și a terenului cu suprafața de 435 mp înscris în CF nr.112927 ( CF
vechi 13102) identificat cu nr. top 754.

Primar – László
Török

88/21.04.2022 28.04.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.103/2022

84
Privind  aprobarea  stabilirii  sediului  Asociației  de  locatari  ANL ,,Puskin”  -
pentru chiriașii din locuințe ANL de pe strada Puskin nr.16.

Primar – László
Török

89/21.04.2022 28.04.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 
104/2022

85

Cu privire la republicarea HCLMS nr 99 din 07 Iulie 2020 în baza HCLMS nr.
77 din 31 Martie 2022 privind rectificarea denumirii  Complexului Muzeal în
Complex Muzeal ,,Arany János’.

Primar – László
Török

90/21.04.2022 28.04.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.102/2022

86
Privind formularea apărării față de cererea de chemare în judecată în Dosarul
nr.25/833/2022 a Judecătoriei Salonta având ca obiect obligația de a face.

Primar – László
Török

91/21.04.2022 28.04.2022 adoptat prin 
HCLMS nr. 
105/2022

87

Privind  aprobarea  PUZ  pentru  ,,  PUZ  pentru  ,,  Înființare  unitate  procesare
produse agricole FNC și moară”, jud. Bihor, Mun.Salonta, str. Lanului nr cad.
111231,111232,111234.

Primar – László
Török

92/26.04.2022 28.04.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.106/2022

88

Privind  aprobarea  executării  de  lucrări  pe  domeniul  public  al  Municipiului
Salonta pentru obiectivul de investiții: „Creșterea calității serviciilor medicale în
Spitalul Municipal Salonta, prin reabilitarea infrastructurii existente, extinderea
prin  construirea  de  noi  facilități,  modernizarea  și  dotarea  acestora,   Str.  I.

93/11.05.2022 16.05.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.112/2022



Cantacuzino nr. 2-4, Municipiul Salonta”

89

Privind  aprobarea  planului  de  amplasament  şi  delimitare  a  imobilului  cu
suprafața din acte de 11003 mp și suprafața măsurată de 11203 mp

Primar – László
Török

94/13.05.2022 16.05.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.113/2022

90
Privind  aprobarea  planului  de  amplasament  şi  delimitare  a  imobilului  cu
suprafața din acte de 11003 mp și suprafața măsurată de 11203 mp

Primar – László
Török

95/13.05.2022 16.05.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.109/2022

91
Privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2017-2023 pentru
Municipiul Salonta

Primar – László
Török

96/13.05.2022 16.05.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.110/2022

92

Privind  aprobarea  proiectului  „Asigurarea  infrastructurii  pentru  transportul
verde prin amenajarea pistelor pentru biciclete  în  Municipiul Salonta, județul
Bihor” 

Primar – László
Török

97/13.05.2022 16.05.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.111/2022

93

Privind aprobarea organizării  licitaţiei publice deschise cu strigare a loturilor
care compun suprafaţa de 752,46 ha păşune permanentă situată în Municipiul
Salonta şi a documentaţiei de atribuire

Primar – László
Török

98/13.05.2022 16.05.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.114/2022

94
Privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2017-2023 pentru
Municipiul Salonta

Primar – László
Török

99/17.05.2022 17.05.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.116/2022

95
Privind aprobarea  proiectului  „Dezvoltarea  infrastructurii  TIC  prin  sisteme
inteligente de management urban în Municipiul Salonta, județul Bihor” 

Primar – László
Török

100/17.05.2022 17.05.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.117/2022

96
Privind  transformarea  unor  funcții  din  Statul  de  funcții  al  Aparatului  de
specialitate a primarului, conform Anexei 1.1 și Anexa 1.2.

Primar – László
Török

101/25.05.2022 31.05.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.122/2022

97
Privind aprobarea Programului Zilelor Salontane pe anul 2022 Primar – László

Török
102/25.05.2022 31.05.2022 adoptat prin 

HCLMS 
nr.128/2022

98
Privind stabilirea normativelor proprii  de cheltuieli  pentru Consiliul  Local  și
Municipiul Salonta pe anul 2022 

Primar – László
Török

103/25.05.2022 31.05.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.123/2022

99

Privind  predarea  către  Ministerul  Dezvoltării  Lucrărilor  Publice  și
Administrației  prin  Compania  Națională  de  Investiții  ,,  C.N.I.”  S.A.,  a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiții Proiect tip ,, Construire bază sportivă TIP 1, str. A.S. Puskin, nr.25,
Municipiul Salonta, județul Bihor”

Primar – László
Török

104/25.05.2022 31.05.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.124/2022

100
Privind aprobarea planului de amplasament și  delimitare a imobilului aferent
străzii Mărășești

Primar – László
Török

105/25.05.2022 31.05.2022 adoptat prin 
HCLMS 



nr.125/2022

101
Privind aprobarea planului de amplasament și  delimitare a imobilului aferent
străzii George Coșbuc 

Primar – László
Török

106/25.05.2022 31.05.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.126/2022

102

Privind soluționarea cererii  nr.831/21.02.2022 a C.M.I. Dr. Vlad Ioana Adina
pentru închirierea pe o durată de 49 ani, a suprafeței de 10 mp teren, domeniu
public  al  Municipiului  Salonta,  aferent  accesului  la  imobilul  înscris  în  CF
103394-C1-U1  Salonta  (CF  vechi  nr.17616)  cu  nr.top.  3074/4/17,  situat  str.
Mărășești nr.2 

Primar – László
Török

107/25.05.2022 31.05.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.127/2022

103

Privind  soluționarea Cererii  nr.5573 din 02.09.2022 a d-nei  Gál  Mónika  în
calitate de administrator al firmei Casa de Schimb Valutar Tavi SRL

Primar – László
Török

108/25.05.2022 31.05.2022 - proiect de 
hotărâre propus 
spre amânare (votat
în unanimitate 
pentru amânare)

104

Privind  asocierea  dintre  Județul  Bihor  -  Consiliul  Județean  Bihor  și  UAT
Municipiul  Salonta  prin  Consiliul  Local  în  scopul  realizării  în  comun  a
obiectivului de investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ 795 Salonta – Tinca

Primar – László
Török

109/25.05.2022 31.05.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.129/2022

105
Privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta Primar – László

Török
110/30.05.2022 31.05.2022 adoptat prin 

HCLMS 
nr.130/2022

106
Privind aprobarea unor planuri de amplasament și delimitare a imobilului Primar – László

Török
111/31.05.2022 31.05.2022 adoptat prin 

HCLMS 
nr.131/2022

107

Privind  completarea  și  actualizarea  HCLMS  nr.  247/30.12.2021  privind
aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul  de  investiții:  “Creșterea calității serviciilor  medicale  în  Spitalul
Municipal  Salonta,  prin  reabilitarea  infrastructurii  existente,  extinderea  prin
construirea  de  noi  facilități,  modernizarea  și dotarea  acestora”  propus  spre
finanțare în cadrul programului Național de Construcții  de Interes Public sau
Social, subprogramul: Unități sanitare

Primar – László
Török

112/31.05.2022 31.05.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.132/2022

108

Privind  predarea  către  Ministerul  Dezvoltării  Lucrărilor  Publice  și
Administrației  prin  Compania  Națională  de  Investiții  „  C.N.I.”  S.A.,  a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiții: „ Creșterea calității serviciilor medicale în Spitalul Municipal Salonta,
prin  reabilitarea  infrastructurii  existente,  extinderea  prin  construirea  de  noi
facilități,  modernizarea  și  dotarea  acestora,  Str.  I.  Cantacuzino  nr.  2-4,
municipiul Salonta” 

Primar – László
Török

113/31.05.2022 31.05.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.133/2022



109 Privind  atribuirea denumirii de Complex Muzeal  ,,Arany János’’
Primar – László

Török
114/02.06.2022 31.08.2022 adoptat prin 

HCLMS 
nr.161/2022

110

Privind completarea Regulamentului de organizare a păşunatului 
pe raza administrativ-teritorială a Municipiului  Salonta aprobat  prin HCLMS
116/09.07.2015

Primar  –  László
Török

115/08.06.2022
P.H. supus 
Consultării 
publice /L52/2003
Nr.6/TD/08.06.
2022

31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.162/2022

111

Privind  soluționarea  cererii  nr.  1007/02.03.2022  a  Mirus  ABC  SRL pentru
închirierea  a  suprafeței  de  0,5  mp  teren,  domeniu  public  al  Municipiului
Salonta, situat în str. Pța Unirii nr. 40, ocupat de agregat frigorific

Primar – László
Török

116/24.06.2022 30.06.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.138/30.06.2022

112

Privind aprobarea 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 auto ”, jud. Bihor, Municipiul Salonta, Piața Democrației  nr.6  

Primar – László
Török

117/24.06.2022 30.06.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.139/30.06.2022

113

Privind  soluţionarea cererii  nr.  3389/23.06.2022 numitei  Viliga  Maria  pentru
închirierea  suprafeței  de  36,82  mp  teren,  domeniu  public  al  Municipiului
Salonta, situat în str. Aradului nr. 72, ocupat de chioșc

Primar – László
Török

118/24.06.2022 30.06.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.140/30.06.2022

114

Privind soluţionarea cererii nr. 3852/08.06.2022 a societăţilor comerciale SC
Duo Start  SRL şi  SC Sinopampam SRL pentru  acordarea  a  două locuri  de
parcare situate în incinta adresei str. Republicii nr. 41 

Primar – László
Török

119/24.06.2022 30.06.2022 - proiect de 
hotărâre respins 

115
Privind aprobarea unor planuri de amplasament şi delimitare a imobilului pentru
terenuri cu destinaţia de drumuri de exploatare în extravilan

Primar – László
Török

120/24.06.2022 30.06.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.141/30.06.2022

116

Privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei de proprietari ANL pentru blocurile de
locuinţe situate în Municipiul Salonta Pţa Democraţiei nr. 2, însuşirea procesului
verbal  pentru  înfiinţarea  asociaţiei  şi  numirea  unui  membru  în  conducerea
Asociaţiei de proprietari din partea autorităţilor publice locale

Primar – László
Török

121/24.06.2022 30.06.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.142/30.06.2022

117

Privind propunerea de tranzacție înregistrată de către SC Stebali Trans SRL în
vederea  stingerii  litigiului  aflat  pe  rolul  Judecătoriei  Salonta  obiect  al
Dosarului nr.25/833/2022 

Primar – László
Török

122/29.06.2022
30.06.2022

- 11 voturi ,,pentru'',
lipsă de cvorum 
pentru adoptarea 
HCL



08.07.2022
-  proiect de 
hotărâre propus 
spre amânare (votat
în unanimitate 
pentru amânare)

118

Privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și  delimitare  a  imobilului  cu
propunerea de alipirea terenurilor cu nr. cad 113566 și  nr. cad 113571 rezultând
imobilul cu nr. cad 114253 cu suprafața de 4290 mp

Primar – László
Török

123/29.06.2022 30.06.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.143/30.06.2022

119
Privind  aprobarea  documentației  tehnico-economică  pentru  investiția:
“Construire parcare acoperită, Municipiul Salonta, județul Bihor”

Primar – László
Török

124/30.06.2022 30.06.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.144/30.06.2022

120

Privind  predarea  către  Ministerul  Dezvoltării  Lucrărilor  Publice  și
Administrației  prin  Compania  Naţională  de  Investiţii  “C.N.I.”  S.A.,   a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii: “Construire parcare acoperită, Municipiul Salonta, județul Bihor”

Primar – László
Török

125/30.06.2022 30.06.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.145/30.06.2022

121

Privind trecerea din domeniul public al Municipiului Salonta în domeniul privat
al  Municipiului  Salonta a terenului  sintetic şi  amenajările aferente situate pe
terenul înscris în CF nr. 107036, Fişa de inventar nr. 347311 

Primar – László
Török

126/01.07.2022 08.07.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.151/08.07.2022

122

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

Primar – László
Török

127/01.07.2022 08.07.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.152/08.07.2022

123
Privind  aprobarea  planului  de  amplasament  şi  delimitare  a  imobilului  cu
suprafața de 1896 mp

Primar – László
Török

128/01.07.2022 08.07.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.153/08.07.2022

124
Privind  aprobarea  planului  de  amplasament  şi  delimitare  a  imobilului  cu
suprafața de 7240 mp

Primar – László
Török

129/01.07.2022 08.07.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.154/08.07.2022

125
Privind  aprobarea  rectificării  bugetului  general  consolidat  al  Municipiului
Salonta 

Primar – László
Török

130/01.07.2022 08.07.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.150/08.07.2022

126
Privind  soluţionarea  cererii  nr.  3528/01.07.2022  a  SC Branta  Netta  SRL cu
privire la terenul situat în Municipiul Salonta str. Împăratul Traian nr. 1

Primar – László
Török

131/06.07.2022 08.07.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.155/08.07.2022

127
Privind  aprobarea  stabilirii  sediului  Asociaţiei  de  proprietari  ANL „OMV”
Salonta – pentru proprietarii din locuinţe ANL de pe P-ța Democrației nr.2

Primar – László
Török

132/06.07.2022 08.07.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.156/08.07.2022

128
Privind ajustarea tarifară a preţului şi tarifului pentru serviciile de alimentare cu
apă şi canalizare pentru Municipiul Salonta, judeţul Bihor – operator SC Aqua

Primar – László
Török

133/11.07.2022
P.H. supus 

31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 



Nova Hargita SRL Consultării 
publice /L52/2003
Nr.8/TD/12.07.20
22

nr.175/31.08.2022

129

Privind  aprobarea  Regulamentului  privind  stabilirea  unor  măsuri  pentru
gospodărirea  Municipiului  Salonta,  precum  și  a  faptelor  ce  constituie
contravenții, constatarea și sancționarea acestora

Primar – László
Török

134/11.07.2022
P.H. supus 
Consultării 
publice /L52/2003
Nr.7/TD/12.07.20
22

31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.163/31.08.2022

130
Privind  aprobarea Planului de acțiune pentru serviciile sociale administrate și
finanțate din bugetul local pentru anul 2022

Primar – László
Török

135/13.07.2022 31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.164/31.08.2022

131

Privind  aprobarea  completării  Strategiei  de  Dezvoltare  Locală  pe  perioada
2021-2027 a Municipiului Salonta.

Primar – László
Török

137/29.07.2022
P.H. supus 
Consultării 
publice /L52/2003
Nr.11/TD/29.07.
2022

29.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.202/2022

132

Privind  aprobarea  modificării  și  completării  „  Regulamentului  privind
realizarea,  repartizarea,  închirierea,  exploatarea  şi  administrarea  locuinţelor
sociale și de necesitate din Municipiul Salonta”.

Primar – László
Török

138/01.08.2022
P.H. supus 
Consultării 
publice /L52/2003
Nr.12/TD/01.08.
2022

29.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.203/2022

133
Privind  aprobarea  programului  local  multianual  de  creştere  a  performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Salonta – Etapa II

Primar – László
Török

139/05.08.2022 31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.165/31.08.2022

134

Privind înființarea serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân de
pe  raza  Municipiului  Salonta  și  a  Regulamentului  privind  organizarea  și
funcționarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din
Municipiul Salonta

Primar – László
Török

140/24.08.2022
P.H. supus 
Consultării 
publice /L52/2003
Nr.13/TD/24.08.
2022

135 Privind aprobarea planului de amplasament și  delimitare a imobilului aferent
străzii fără nume situate între Ion Creangă și str. AL.I.Cuza 

Primar – László
Török

142/24.08.2022 31.08.2022 - proiect de 
hotărâre propus 
spre retrimitere la 
compartimentul de 
specialitate pentru 
completarea 
documentației( conf.
aviz comisia de 



urbanism)

136

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

Primar – László
Török

143/24.08.2022 31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.166/31.08.2022

137

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 zona străzii Lăutarilor

Primar – László
Török

144/25.08.2022 31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.167/31.08.2022

138
Privind aprobarea planului  de amplasament  şi delimitare a imobilului  pentru
imobilul identificat ca Zona Gară - Republicii  nr. 114-128

Primar – László
Török

145/25.08.2022 31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.168/31.08.2022

139

Privind   însuşirea  Contractului  privind  folosirea  infrastructurii  sistemului  de
distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public pe
teritoriul Municipiului Salonta

Primar – László
Török

146/25.08.2022 31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.169/31.08.2022

140

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici,
actualizat  pentru proiectul de investiţii:  „ Extinderea şi reabilitarea reţelei de
canalizare a apelor uzate în Municipiul Salonta  pe un număr de 27 străzi” 

Primar – László
Török

147/25.08.2022 31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.170/31.08.2022

141

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 

Primar – László
Török

148/25.08.2022 31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.171/31.08.2022

142

Privind  aprobarea  planului  de  amplasament  şi  delimitare  a  imobilului  pentru
terenul cu  destinaţia de drum de exploatare în extravilan cu suprafața de 4200
mp DE – 603

Primar – László
Török

149/25.08.2022 31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.172/31.08.2022

143
Privind aprobarea planului  de amplasament şi  delimitare a imobilului  aferent
străzii fără nume ce face legătura între str. Kulin Gyorgy și str. Independenței

Primar – László
Török

150/25.08.2022 31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.173/31.08.2022

144

Privind 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 

Primar – László
Török

151/25.08.2022 31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.174/31.08.2022



145

Privind  soluţionarea  cererii  nr.  3791/19.07.2022  a  Toth  Monika  Katalin
Intreprindere Individuală cu privire la terenul situat în Municipiul Salonta str.
Aradului nr. 72

Primar – László
Török

152/25.08.2022 31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.176/31.08.2022

146

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 ” 

Primar – László
Török

153/30.08.2022 31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.177/31.08.2022

147

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

Primar – László
Török

154/30.08.2022 31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.178/31.08.2022

148

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

Primar – László
Török

155/30.08.2022 31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.179/31.08.2022

149

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  

Primar – László
Török

156/31.08.2022 31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.180/31.08.2022

150 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

Primar – László
Török

157/31.08.2022 31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.182/31.08.2022



local pentru realizarea obiectivului 

151

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 

Primar – László
Török

158/31.08.2022 31.08.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.181/31.08.2022

152

Pentru  completarea,  modificarea  şi  republicarea  HCLMS  75/31.03.2022
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. 4 în
cadrul Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României Componenta 5-
C5 – Valul Renovării AXA 1  - Schema de Granturi Pentru Eficienţă Energetică
şi Rezilienţă în Clădiri rezidenţiale multifamiliale  Operaţiunea a.3: Renovarea
energetică  moderată  sau  aprofundată  a  clădirilor  rezidenţiale  multifamiliale,
Apelul  de  proiecte  de  renovare  energetică  moderată  a  clădirilor  rezidențiale
multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 

Primar – László
Török

159/02.09.2022 05.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.186/05.09.2022

153

Pentru  completarea,  modificarea  şi  republicarea  HCLMS  76/31.03.2022
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.  5 în
cadrul Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României Componenta 5-
C5 – Valul Renovării AXA 1  - Schema de Granturi Pentru Eficienţă Energetică
şi Rezilienţă în Clădiri rezidenţiale multifamiliale  Operaţiunea a.3: Renovarea
energetică  moderată  sau  aprofundată  a  clădirilor  rezidenţiale  multifamiliale,
Apelul  de  proiecte  de  renovare  energetică  moderată a  clădirilor  rezidențiale
multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 

Primar – László
Török

160/02.09.2022 05.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.187/05.09.2022

154 Pentru  completarea,  modificarea  şi  republicarea  HCLMS  73/31.03.2022
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.  2 în

Primar – László
Török

161/02.09.2022 05.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.188/05.09.2022



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 

155

Privind  aprobarea  introducerii  în  domeniul  public  al  Municipiului  Salonta  a
terenului  înscris  în  CF nr.  113999 nr.  cad 113999 cu suprafața  de 1295 mp
aferent străzii Tompa Mihály 

Primar – László
Török

162/02.09.2022 05.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.189/05.09.2022

156

Privind aprobarea Studiului de oportunitate nr. 1220/2022 în vederea demarării
şi  realizării  proiectului  aferent  lucrării  de  interes  public  local  „Regenerare
urbană  zona  Piaţa  Libertăţii  prin  revitalizarea  urbană,  reconversie  şi
refuncţionalizare terenuri, suprafeţe şi clădiri degradate, vacante sau neutilizate”

Primar – László
Török

163/05.09.2022 05.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.190/05.09.2022

157

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Salonta
în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Salonta
pentru anul școlar 2022-2023.

Primar – László
Török

164/09.09.2022 12.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.193/12.09.2022

158

Privind  stabilirea  pentru anul  2023  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.

Primar – László
Török

165/09.09.2022 12.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.194/12.09.2022

159

Privind republicarea, modificarea și completarea HCLMS nr. 84 din 12.04.2022
privind  aprobarea  depunerii  proiectului  „Creşterea  eficienţei  energetice  și
gestionarea  inteligentă  a  energiei  în  Primăria  Municipiului  Salonta,  județul
Bihor”.

Primar – László
Török

166/09.09.2022 12.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.192/12.09.2022

160

Privind desemnarea reprezentan-tului Consiliului Local al Municipiului Salonta
în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la unităţilor de învăţământ din
Municipiul Salonta pentru anul școlar 2022-2023.

167/21.09.2022 29.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.200/2022

161

Pentru modificarea și republicarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Salonta  nr.  11/27.01.2022  privind  Planul  de  analiză  şi  acoperire  a  riscurilor
(PAAR), actualizat pe anul 2022.

Primar – László
Török

168/22.09.2022 29.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.204/2022

162 Privind aprobarea planului  de  amplasament  și  delimitare  a  imobilelor  pentru
terenurile cu destinația de drum de exploatare situate în extravilan cu suprafața

Primar – László
Török

169/23.09.2022 29.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 



de 1800 mp DE – 4008 și suprafața de 1300 mp DE – 4009. nr.205/2022

163

Privind  aprobarea  depunerii  Cererii  de  finanţare  pentru  proiectul  Renovarea
energetică  moderată  a  clădirilor  rezidenţiale  multi-familiale  din  Municipiul
Salonta  prin  Reabilitarea  termică  a  elementelor  de  anvelopă  a  clădirii –
Proiect nr. 6 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. 

Primar – László
Török

170/23.09.2022 29.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.208/2022

164

Privind validarea  rectificării  bugetului  general  consolidat  al  Municipiului
Salonta prin Dispoziția nr.434 din data de 22.09.2022 a Primarului Municipiului
Salonta. 

Primar – László
Török

171/23.09.2022 29.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.199/2022

165

Privind soluționarea cererii nr. 732/15.02.2022 numitului Puștea Vasile - Dacian
cu privire la  închirierea terenului în suprafeță de 73 mp, înscris în CF nr.101000
cu nr.cad. 101000, situat în Salonta, str.N. Bălcescu nr.9/A.

Primar – László
Török

172/23.09.2022 29.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.206/2022

166
Privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţi personali ai persoanelor
cu handicap la nivelul Primariei Municipiului Salonta.

Primar – László
Török

173/23.09.2022 29.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.201/2022

167

Pentru modificarea, completarea și republicarea  Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului  Salonta nr.  111  din  16.05.2022  privind  aprobarea  proiectului
„Asigurarea  infrastructurii  pentru  transportul  verde  prin  amenajarea  pistelor
pentru biciclete în Municipiul Salonta, județul Bihor”. 

Primar – László
Török

174/23.09.2022 29.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.207/2022

168

Privind  aprobarea  depunerii  Cererii  de  finanţare  pentru  proiectul  Renovarea
energetică  moderată  a  clădirilor  rezidenţiale  multi-familiale  din  Municipiul
Salonta  prin  Reabilitarea  termică  a  elementelor  de  anvelopă  a  clădirii –
Proiect nr. 8 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. 

Primar – László
Török

175/23.09.2022 29.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.210/2022

169 Privind  aprobarea  depunerii  Cererii  de  finanţare  pentru  proiectul  Renovarea
energetică  moderată  a  clădirilor  rezidenţiale  multi-familiale  din  Municipiul
Salonta  prin  Reabilitarea  termică  a  elementelor  de  anvelopă  a  clădirii –
Proiect nr. 9 în cadrul Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României

Primar – László
Török

176/23.09.2022 29.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.211/2022



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. 

170

Privind  aprobarea  depunerii  Cererii  de  finanţare  pentru  proiectul  Renovarea
energetică  moderată  a  clădirilor  rezidenţiale  multi-familiale  din  Municipiul
Salonta  prin  Reabilitarea  termică  a  elementelor  de  anvelopă  a  clădirii –
Proiect nr. 10 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. 

Primar – László
Török

177/23.09.2022 29.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.212/2022

171

Privind  aprobarea  depunerii  Cererii  de  finanţare  pentru  proiectul  Renovarea
energetică  moderată  a  clădirilor  rezidenţiale  multi-familiale  din  Municipiul
Salonta  prin  Reabilitarea  termică  a  elementelor  de  anvelopă  a  clădirii –
Proiect nr. 11 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.

Primar – László
Török

178/23.09.2022 29.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.213/2022

172

Privind  aprobarea  depunerii  proiectului „Creşterea  eficienţei  energetice  și
gestionarea inteligentă a energiei în unitatea de învățământ  Liceul Tehnologic
nr. 1 din Municipiul Salonta, județul Bihor”.

Primar – László
Török

179/23.09.2022 29.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.214/2022

173

Privind propunerea de tranzacție înregistrată de către SC Stebali Trans SRL în
vederea stingerii litigiului aflat pe rolul Judecătoriei Salonta obiect al Dosarului
nr.25/833/2022. 

Primar – László
Török

180/23.09.2022 29.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.197/2022

174 Privind  aprobarea  depunerii  Cererii  de  finanţare  pentru  proiectul  Renovarea
energetică  moderată  a  clădirilor  rezidenţiale  multi-familiale  din  Municipiul
Salonta  prin  Reabilitarea  termică  a  elementelor  de  anvelopă  a  clădirii –
Proiect nr. 7 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

Primar – László
Török

181/23.09.2022 29.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.209/2022



a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1. 

175

Privind validarea  rectificării  bugetului  general  consolidat  al  Municipiului
Salonta prin Dispoziția nr.463 din data de 26.09.2022 a Primarului Municipiului
Salonta. 

Primar – László
Török

182/27.09.2022 29.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.215/2022

176

Privind  aprobare Studiu de Fezabilitate și indicatori tehnico economici pentru
obiectivul de investiții: ,,Coridor de mobilitate urbană prin crearea pistelor de
biciclete și coridor prioritar pentru mijloc de transport în comun ecologic traseul
1 de la Est -la -Vest și traseul 2 de la Sud la Vest în Municipiul Salonta”.

Primar – László
Török

183/28.09.2022 29.09.2022 adoptat prin 
HCLMS 
nr.216/2022


