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MINUTA 
ȘEDINȚEI ORDINARE 

A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI DIN 07.09.2022  
 

  
   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. 421/06.09.2022, a fost convocată de îndată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Orașului 
Șimleu Silvaniei, pe data de 07.09.2022 ora 9.00 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 dnul 
președinte de ședință, consilier Sabo Ioan.  
   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. 69  privind aprobarea încheierii unui Act 
adițional la  Acordul de parteneriat între UAT oraș Șimleu 
Silvaniei şi UAT comuna Pericei “ aprobat prin HCL nr. 49 din 
data de 16.05.2022 

12 voturi PENTRU 
0 voturi ÎMPOTRIVĂ 
0 ABȚINERE 

2 Hotărârea nr. 70 privind  rectificarea bugetului local și a 
bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 
partial din venituri proprii, pe anul 2022 
 

12 voturi PENTRU 
0 vot ÎMPOTRIVĂ 
0 ABȚINERE 
 

3 Hotărârea nr. 71  privind încetarea mandatului de consilier 
local al domnului KUN ADRIAN-CĂTĂLIN, prin demisie și 
vacantarea locului deținut de acesta 

 

12 voturi PENTRU 
0 voturi ÎMPOTRIVĂ 
0 ABȚINERE 
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