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Nr.3295/26.02.2021, ora 14.00 

MINUTA 

ȘEDINȚEI ORDINARE 

A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI DIN 25.02.2021  
  

   În conformitate cu prevederile art. 133  alin. 1 , alin 2 lit. a , art.  134 alin. 1 lit. a,  alin. 2 , alin. 3 lit. a şi 
art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziţia viceprimarului Orașului Șimleu 
Silvaniei cu atribuții de primar nr. 87/18.02.2021, a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al Orașului 
Șimleu Silvaniei, pe data de 25.02.2021 ora 14.00 prin mijloace electronice, platforma online de videoconferințe ”Zoom”. 

  Din totalul de 17 de consilieri locali aleşi în funcţie, au fost prezenți 17 consilieri prin intermediul 
platformei online de videoconferințe ”Zoom”. 
    Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului  local Șimleu Silvaniei  au fost conduse de către 

dl președinte de ședință, consilier Lazar Ioan-Radu.  

    Au fost adoptate urmatoarele hotarari cu  privire la  :  

 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va publica în site-ul propriu www.simleusilvaniei.ro și se va 

afișa la sediul Primăriei Orasului Șimleu Silvaniei.  

 

SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI, 
LUMINIȚA-NICOLETA GAL 

 
 
 

Nr. 

crt. 
Titlul proiectului de hotărâre Adoptata cu :  

1 Proiect de hotărâre nr.1 privind aprobarea 
Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe  raza UAT 

orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj 

unanimitate de voturi 

2 Proiect de hotărâre nr.2 privind aprobarea nomenclatorului 

arhivistic al documentelor create de structurile din cadrul 

aparatului de specialitate al  orașului Șimleu Silvaniei, 

județul Sălaj 

unanimitate de voturi 

3 Proiect de hotărâre nr.4 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului local al orașului Șimleu Silvaniei, precum și a 

membrilor supleanți, în Consiliul de Administraţie la Spitalul 

Orășenesc ”Prof dr. Ioan Pușcaș” 

unanimitate de voturi 

4 Proiect de hotărâre nr.5 pentru modificarea documentației și a 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: 

„Creșterea eficienței energetice a Spitalului Orășenesc ”Prof. 

Dr. Ioan Pușcaș”  

unanimitate de voturi 

5       Proiect de hotărâre nr.6 pentru modificarea Hotărârii  
      Consiliului Local   nr. 75/18.06.2019  

unanimitate de voturi 
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