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                  Nr. 8189/16.05.2022, ora 10.00 
 

MINUTA 
ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE 

A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI DIN 16.05.2022  
 

    În conformitate cu prevederile art. 133  alin. 2, art.  134 alin. 1 lit. a,  alin.4 , alin. 5 şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziţia Primarului Orașului Șimleu Silvaniei nr. 205/13.05.2022, a fost 
convocată de îndată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Orașului Șimleu Silvaniei, pe data de 16.05.2022 ora 
09.00 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 13 consilieri. Domnii consilieri locali Kovacs 
Zoltan-Zsolt, dna Crișan Alexandrina-Luminița, dra Călăcian Delia-Corina, dl Kun Adrian-Cătălin lipsind de la ședință.  
   Lucrările şedinţei extraordinare 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. 47 din 16.05.2022 privind rectificarea bugetului local 
pe anul 2022 
 

13 voturi PENTRU 
0 voturi ÎMPOTRIVĂ 
0 ABȚINERE 

2  Hotărârea nr. 48 din 16.05.2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului ”Rețea pistă de biciclete”, a descrierii sumare a investiției 
propuse a fi realizată prin proiect  și  a cheltuielilor aferente acestuia 

13 voturi PENTRU 
0 vot ÎMPOTRIVĂ 
0 ABȚINERE 
 

3 Hotărârea nr. 49 din 16.05.2022 privind aprobarea încheierii 
Acordului de parteneriat între UAT oraș Șimleu Silvaniei şi UAT 
comuna Pericei în vederea depunerii pentru finanțarea în cadrul 
COMPONENTEI 10 – Fondul Local, Axa de intervenție I.1 – 
Mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 a 
proiectului “ Implementare  transport  public  în orașul Șimleu 
Silvaniei, județul Sălaj – achiziționare de autobuze nepoluante ” 

13 voturi PENTRU 
0 vot ÎMPOTRIVĂ 
0 ABȚINERE 
 

4 Hotărârea nr. 50 din 16.05.2022privind aprobarea depunerii 
proiectului “ Implementare  transport  public  în orașul Șimleu 
Silvaniei, județul Sălaj – achiziționare de autobuze nepoluante ”, a 
descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect  și  a 
cheltuielilor aferente acestuia 

13 voturi PENTRU 
0 vot ÎMPOTRIVĂ 
0 ABȚINERE 
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PROCES VERBAL de afișare 
din 16.05.2022, ora 10,30 

 
 
 
 

              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 16.05.2022 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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