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                  Nr. 7098/28.04.2022, ora 14.30 
 

MINUTA 
ȘEDINȚEI ORDINARE 

A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI DIN 28.04.2022  
 
 

    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. 
193/21.04.2022, a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al Orașului Șimleu Silvaniei, pe data de 
28.04.2022 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 locali 
   Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local Șimleu Silvaniei au fost conduse de către dl președinte de ședință, 
consilier local Man Călin-Cosmin.  
   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 hotărârii Votată cu :  

1 Hotărârea nr.43 privind aprobarea Listei cuprinzând ordinea de 
prioritate a solicitanților care au acces în anul 2022 la o locuință 
realizată prin Programul ANL 
 

14 voturi PENTRU 
0 voturi ÎMPOTRIVĂ 
1 ABȚINERE 

2 Hotărârea nr.44 privind  aprobarea contului de execuție al 
bugetului local întocmit la data de  31.03.2022 şi al contului de 
execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate 
integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2022 

15 voturi PENTRU 
0 vot ÎMPOTRIVĂ 
0 ABȚINERE 
 

3 Hotărârea nr.45 privind încetarea mandatului de consilier local 
al domnului POP-SILVĂȘAN DAN-IOAN, prin demisie și 
vacantarea locului deținut de acesta 

15 voturi PENTRU 
0 voturi ÎMPOTRIVĂ 
0 ABȚINERE 
 

4 Hotărârea nr.46  pentru modificarea art. 2, art. 3 și art.5 din 
Hotărârea Consiliului Local nr. 73/11.06.2019 modificată prin 
HCL nr. 92/08.08.2019 

15 voturi PENTRU 
0 vot ÎMPOTRIVĂ 
1 ABȚINERE 
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PROCES VERBAL de afișare 
din 28.04.2022, ora 14,30 

 
 
 
 

              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 28.04.2022 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 
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