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Nr.17257/03.11.2021, ora 16.00
MINUTA
ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE
A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI DIN 03.11.2021
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. 2 , alin 2 lit. a , art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2 , alin. 3 lit. b şi art.
196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziţia Primarului Orașului Șimleu
Silvaniei nr. 483/29.10.2021, a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Orașului Șimleu Silvaniei,
pe data de 03.11.2021 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 12 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.
1

Titlul hotărârii

Votată cu :

Hotărârea nr. 69 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Local în Comisiile de evaluare a probei de interviu la concursul
pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, constituite la
nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar din orașul Șimleu
Silvaniei
Hotărârea nr. 70 privind modificarea statului de funcţii al Aparatului
de specialitate al Primarului oraşului Şimleu Silvaniei

11 voturi PENTRU
0 voturi ÎMPOTRIVĂ
1 ABȚINERE

Hotărârea nr.71 privind 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
clădire și teren în care a funcționat Școala Gimnazială Cehei,
situată în orașul Șimleu Silvaniei, localitatea Cehei, nr. 50
Hotărârea nr.72 privind aprobarea documentației cadastrale, cu
propunerea de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 50922 și 50923
Șimleu Silvaniei, terenuri situate în orașul Șimleu Silvaniei, str.
Nicolae Bălcescu, nr. 24, jud. Sălaj

12 voturi PENTRU
0 voturi ÎMPOTRIVĂ
0 ABȚINERE

5

Hotărârea nr.73 privind încetarea mandatului de consilier local al
domnului LAZAR IOAN-RADU, prin demisie și vacantarea locului
deținut de acesta

12 voturi PENTRU
0 vot ÎMPOTRIVĂ
0 ABȚINERE

6

Hotărârea nr.74 privind aprobarea participării Orașului Șimleu 12 voturi PENTRU
Silvaniei la Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny”
0 vot ÎMPOTRIVĂ
cu cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul 0 ABȚINERE
de investiţii „Extinderea rețelelor de canalizare menajeră și apă
potabilă în localitatea Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”

2

3

4

12 voturi PENTRU
0 vot ÎMPOTRIVĂ
0 ABȚINERE

12 voturi PENTRU
0 vot ÎMPOTRIVĂ
0 ABȚINERE

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
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PROCES VERBAL de afișare
din 03.11.2021, ora 16,10

Subsemnata Gal Luminița-Nicoleta, în calitate de Secretar General al Orașului Șimleu Silvaniei ,
Am procedat la afisarea MINUTEI ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Șimleu Silvaniei din
data de 03.11.2021 pe site-ul instituției www.simleusilvaniei.ro și la panoul de afișaj de la sediul Primăriei orașului
Șimleu Silvaniei.

SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI,
LUMINIȚA-NICOLETA GAL

