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                  Nr.16921/27.10.2021, ora 16.00
MINUTA

ȘEDINȚEI ORDINARE
A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI DIN 27.10.2021 

 
  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 Primarului
Orașului  Șimleu  Silvaniei  nr.  470/20.10.2021,  a  fost  convocată  şedinţa  ordinară  a  Consiliului  Local  al
Orașului Șimleu Silvaniei, pe data de 27.10.2021 ora 14.00 cu prezența fizică a consilierilor locali în sala de
ședințe a Primăriei or. Șimleu Silvaniei.
 Din totalul de 17 consilieri locali aleşi în funcţie, au fost prezenți 16 consilieri.
  Lucrările  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  local  Șimleu  Silvaniei  au  fost  conduse  de  către  dna
președinte de ședință, consilier Lipo Angela-Maria.
  Au fost adoptate urmatoarele hotarari cu privire la  : 

Nr.
crt.

Titlul hotărârii Votată cu : 

1 Hotărârea  nr.60  privind  alegerea  președintelui  de  ședință
care va conduce ședințele Consiliului Local al orașului Șim-
leu Silvaniei în perioada OCTOMBRIE -DECEMBRIE 2021

15 voturi PENTRU
0 voturi ÎMPOTRIVĂ
1 ABȚINERE

2 Hotărârea  nr.61  privind  aprobarea  contului  de  execuție  al
bugetului local întocmit la data de  30.09.2021 şi al contului de
execuţie al bugetului  instituţiilor publice și activităților finanţate
integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2021

16 voturi PENTRU
0 vot ÎMPOTRIVĂ
0 ABȚINERE

3 Hotărârea  nr.62 privind  rectificarea  bugetului  local  pe  anul
2021

16 voturi PENTRU
0 voturi ÎMPOTRIVĂ
0 ABȚINERE

4 Hotărârea  nr.63  pentru  modificarea  și  completarea  Hotărârii
Consiliului  Local  nr.  89  din  26.11.2020  privind aprobarea
proiectului:  ”Consolidarea  capacității  de  gestionare  a  crizei
sanitare  COVID-19   în  Unitățile  de  învățământ  din  Orașul
Șimleu Silvaniei” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea
finanțării  acestuia  în  cadrul  Programului  Operațional
Infrastructură  Mare  2014-2020,  Axa  prioritară  9,  Obiectivul
specific 9.1, Apelul de proiecte: POIM/881/9/1

16 voturi PENTRU
0 vot ÎMPOTRIVĂ
0 ABȚINERE

5 Hotărârea  nr.64  privind  aprobarea  cererii  de  finanțare  și  a
devizului  general  estimativ  pentru  obiectivul  de  investiţii
„Modernizare  străzi  în  orașul  Șimleu  Silvaniei,  județul
Sălaj”, prin Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny”

16 voturi PENTRU
0 vot ÎMPOTRIVĂ
0 ABȚINERE

6 Hotărârea  nr.65  privind  aprobarea  cererii  de  finanțare  și  a
devizului  general  estimativ  pentru  obiectivul  de  investiţii
„Reabilitare  străzi  de  interes  local  din  orașul  Șimleu
Silvaniei, județul Sălaj”, prin  Programul Național de Investiţii
„Anghel Saligny”

16 voturi PENTRU
0 vot ÎMPOTRIVĂ
0 ABȚINERE

7 Hotărârea  nr.66  privind  actualizarea  Devizului  general  și  a
indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de  investiții:
”Reabilitare  pod  pe  strada  22   Decembrie  1989,  Șimleu
Silvaniei,  județul  Sălaj”  pentru  finanțarea  prin  Programul

16 voturi PENTRU
0 vot ÎMPOTRIVĂ
0 ABȚINERE
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Național de Dezvoltare Locală (PNDL)
8 Hotărârea nr.67 privind aprobarea valorii estimate a Devizului

general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții:  ”Reabilitare  pod  pe  strada  22   Decembrie  1989,
Șimleu Silvaniei, județul Sălaj” pentru finanțarea prin Programul
Național de Dezvoltare Locală (PNDL)

16 voturi PENTRU
0 vot ÎMPOTRIVĂ
0 ABȚINERE

9 Hotărârea nr.68privind însușirea în inventarul bunurilor imobile
care aparțin  domeniului  public  al  orașului  Șimleu Silvaniei  și
aprobarea  înscrierii   în  cartea   funciară  a  dreptului  de
proprietate  publică  asupra  acestora  în  favoarea   Orașului
Șimleu  Silvaniei,   pentru  imobilele  clădiri  și  teren   în  care
Grădiniţa cu program  prelungit nr. 1 Șimleu Silvaniei, situată în
orașul  Șimleu  Silvaniei,  str.  Horea  nr.  2  își  desfășoară
activitatea

16 voturi PENTRU
0 vot ÎMPOTRIVĂ
0 ABȚINERE

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia pu-
blică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va publica în site-ul propriu www.simleusilvaniei.ro și se va afi-
șa la sediul Primăriei Orasului Șimleu Silvaniei. 

SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI,
LUMINIȚA-NICOLETA GAL

PROCES VERBAL de afișare
din 27.10.2021, ora 16,10

http://www.simleusilvaniei.ro/
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              Subsemnata Gal Luminița-Nicoleta, în calitate de Secretar General al Orașului Șimleu Silvaniei , 
                    Am procedat la afisarea MINUTEI  ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Șimleu Silvaniei din data
de 27.10.2021 pe site-ul instituției www.simleusilvaniei.ro și la panoul de afișaj de la sediul Primăriei orașului Șimleu Sil-
vaniei.

SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI,
LUMINIȚA-NICOLETA GAL

http://www.simleusilvaniei.ro/

