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Anunţ public
ŞEDINŢĂ ORDINARĂ
a Consiliului local al comunei Sălard
în data de 22 aprilie 2021 ora 16,00

În conformitate cu prevederile art. 133 , alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
Se convocă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Sălard, care va avea loc în data
de 22 aprilie 2021 ora 16,00 în sala de şedinţe a comunei Sălard conform Dispozitiei nr. 66/
15.04.2021 emisă de Primarul comunei Salard,Nagy Miklos,
Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Sălard, potrivit dispoziţiilor
art. 135 , alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1.Alegerea președintelui de ședință
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al
comunei Sălard din data de 31 martie 2021.
3..Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a sedinței ordinare din data de 22 aprilie 2021.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului si numărul burselor școlare pentru elevii Scolii
Gimnaziale "Szalardi Janos" Sălard, pentru semestrul II al anului 2021
Inițiator: primar -Nagy Miklos
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Sălard pe anul 2021.
Inițiator: primar -Nagy Miklos
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de
Garantie a Creditului Rural pentru obiectivul „Modernizarea și dotarea căminului cultural din
localitatea Sântimreu, comuna Sălard, judeţul Bihor”
Inițiator: primar -Nagy Miklos
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de
Garantie a Creditului Rural pentru obiectivul „Înființare centru after-school în localitatea Hodoș,
comuna Sălard, județul Bihor”
Inițiator:
primar -Nagy Miklos
8.Proiect
de hotărâre privind iniţierea demersurilor de actualizare a Planului urbanistic general al comunei
Sălard, judeţul Bihor
Inițiator: primar Nagy Miklos
9.Proiect de
hotărâre privind aprobarea și semnarea protocolului de predare – primire ale bunurilor Fundației
“Maica Teresa” Oradea, județul Bihor, aflate pe raza comunei Sălard , respectiv în localitatea Sălard,
către Fundația Ecclesia Mater , cu sediul în municipiul Oradea,str.Simion Barnutiu,nr.14,judetul Bihor
Inițiator: primar -Nagy Miklos
10.Proiect de hotărâre privind prezentarea Raportului de activitate pe anul 2020 ale viceprimarului
comunei Sălard si consilierilor locali din Consiliul local al comunei Sălard
Inițiator: primar -Nagy Miklos
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul privat al comunei Sălard pentru
realizarea investitiei:”INFIINTAREA UNUI NOU CARTIER PENTRU TINERI, LOCUINTE PENTRU
TINERET ANL, LOCUINTE SOCIALE, SPATIU EDUCATIONAL, PARC DE AGREMENT, SPATIU

COMERCIAL, LOCURI DE CASE SI INFRASTRUCTURA AFERENTA „ si declararea lucrărilor ca fiind de
interes public local, pentru care se solicita in baza Legii 50/1991 autorizarea lucrarilor de constructii
Inițiator: primar -Nagy Miklos
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu
suprafața de 5387 mp, teren intravilan ce reprezinta Drum- stradă pietruită în intravilanul satului
Salard, Comuna Salard, înscris în Cartea Funciară nr.50449, adeverinta suprafata nr. 800 Salard cu
nr.topografic 841/1, 1559/83 , constituire numar cadastral nou si constituire Carte Funciara
Inițiator: primar -Nagy Miklos
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu
suprafața de 15573 mp, teren intravilan ce reprezinta Drum- stradă pietruită în intravilanul satului
Salard, Comuna Salard, înscris în Cartea Funciară nr.1846, Adeverinta de suprafata. Nr. 751, 800,
Salard cu nr.topografic 2414/29, 2408/1, 2408/2, 2406/29, constituire numar cadastral nou si
constituire Carte , Funciara
Inițiator: primar -Nagy Miklos
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu
suprafața de 2980 mp, teren intravilan ce reprezinta Drum- stradă pietruită în intravilanul satului
Salard, Comuna Salard, înscris în Adeverinta suprafata. nr. 800 Salard cu nr.topografic 1559/28,
constituire numar cadastral nou si constituire Carte Funciara
Inițiator: primar -Nagy Miklos
15.Proiect
de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de
22090 mp, teren intravilan ce reprezinta Drum- stradă pietruită în intravilanul satului Salard, Comuna
Salard, înscris în Cartea Funciară nr 50449, adeverinta suprafata.nr. 3271 Salard cu nr.topografic
841/2, 1663, constituire numar cadastral nou si constituire Carte Funciara
Inițiator: primar -Nagy Miklos
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu
suprafața de 4891 mp, teren intravilan ce reprezinta Drum- stradă pietruită în intravilanul satului
Salard, Comuna Salard, înscris în Adeverinta suprafata. nr. 800 Salard cu nr. topografic 1559/110
constituire numar cadastral nou si constituire Carte Funciara
Inițiator: primar -Nagy Miklos
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu
suprafața de 3903 mp, teren intravilan ce reprezinta Drum- stradă pietruită în intravilanul satului
Salard, Comuna Salard, înscris în Adeverinta suprafata nr. 800 cu nr. topografic 1559/49 Salard,
constituire numar cadastral nou si constituire Carte Funciara
Inițiator: primar -Nagy Miklos
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu
suprafața de 3368 mp, teren intravilan ce reprezinta Drum- stradă pietruită în intravilanul satului
Salard, Comuna Salard, înscris în Adeverinta suprafata nr. 800 Salard cu nr.topografic 1559/62,
constituire numar cadastral nou si constituire Carte Funciara
Inițiator: primar -Nagy Miklos
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Közérdekű közlemény
Szalárd község helyi tanácsának 2021 április 22-én,
16 órától tartandó soronkövetkező gyűlése

Az 57/2019-es, Közigazgatási jogszabálykönyvre vonatkozó, Sürgősségi Kormány Rendelet, 133
cikk., 1-es bekezdés rendelkezéseinek megfelelően,
Szalárd község helyi tanácsának ülése, 2021 április 22-én, 16 órától, hivattatik össze, mely a Nagy
Miklós polgármester által kiadott 66/15.04.2021-as Rendelkezés alapján Szalárd község polgármesteri
hivatalának gyűléstermében tartatik.
A napirendi pontok Szalárd község lakóinak tudtára hozatnak, a Közigazgatási jogszabálykönyvre
vonatkozó, Sürgősségi 57/2019-es Kormány Rendelet, 135 cikk., 1-es bekezdésének megfelelően:
1. A tanácsgyűlés elnökének megválasztása.
2. Határozat tervezet a 2021 március 31-i soronkövetkezett gyűlés jegyzőkönyvének
jóváhagyásáról.
3. Határozat tervezet a 2021 április 22-i soron következett gyűlés napirendi pontjainak
jóváhagyásáról.
4. Határozat tervezet a Szalárd községbeli “Szalárdi János” általános iskola , 2021-es évi, II-ik
félévre vonatkozó ösztöndíjak számának és összegének megállapításárol.
Kezdeményező : Nagy Miklos polgármester
5. Határaozat tervezet Szalárd község 2021-es évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Kezdeményező : Nagy Miklos polgármester
6. Határozat tervezet
“A Vidéki Hitel Garancia Alap” részéről kiadott garancia levél
meghosszabbításáról a Bihar megyei, Szalárd községbeli, Szentimre helységbeli kultúrház
modernizálásának és felszerelésének jóváhagyásáról.
Kezdeményező : Nagy Miklos polgármester
7. Határozat tervezet
“A Vidéki Hitel Garancia Alap” részéről kiadott garancia levél
meghosszabbításáról a „Bihar megyei, Szalárd községbeli, Jákóhodosi after-school
megalapításának “ jóváhagyásáról.
Kezdeményező : Nagy Miklos polgármester
8. Határozat tervezet, Bihar megye, Szalárd község Általános urbanisztikai tervezetének
aktualizási folyamatainak kezdemenyezéséről.
Kezdeményező : Nagy Miklos polgármester
9. Határozat tervezet a Bihar megyei, nagyváradi “Maica Tereza” alapítvány Szalárd községben
található javainak átadási és átvevési protokol jóváhagyásáról és aláírásáról az Ecclesia Mater
alapítvány részére, melynek székhelye Bihar megye , Nagyvárad, Simion Barnutiu utca 14szám.
Kezdeményező : Nagy Miklos polgármester
10. Határozat tervezet, az alpolgármester és a helyi tanács 2020-as évi tevékenységének
bemutatásáról.
Kezdeményező : Nagy Miklos polgármester
11. Határozat tervezet, a Szalárd község privát tulajdonában lévő területen végrehajtandó
munkálatok jóváhagyásáról Egy új körzet kialakításáról , mely fiatalok részére új ANL
lakásokat, szociális lakásokat, oktatási térséget, élménypark, kereskedelmi térség , házhelyek és
az ehhez kapcsolodó infrastrukturák, valamint a munkálatok helyi közédeknek való nyílvánítása,
melyre az 50/1991-es törvény alapján kérik az építkezési engedélyt.
Kezdeményező : Nagy Miklos polgármester

12. Határozat tervezet, az 5387 m2 területű, , beltelek, mely lényegében Szalárd községbeli,
kövezett utca, Szalárdon, elhelyezés és körülhatárolás vázlatának elfogadásáról, mely a 841/1,
1559/83-as topószámmal az 50449-es telekkönyvbe van beiktatva, 800as számú területi
igazolás, Szalárd, új kadaszteri szám es telekkönyv keletkeztetésere vonatkozólag.
Kezdeményező : Nagy Miklos polgármester
13. Határozat tervezet, az 15573 m2 területű, , beltelek, mely lényegében Szalárd községbeli,
kövezett utca, Szalárdon, elhelyezés és körülhatárolás vázlatának elfogadásáról, mely a
2414/29, 2408/1, 2408/2, 2406/29-es topószámmal az 1846-os telekkönyvbe van beiktatva,
751-es és 800-as számú területi igazolás, Szalárd, új kadaszteri szám es telekkönyv
keletkeztetésere vonatkozólag.
Kezdeményező : Nagy Miklos polgármester
14. Határozat tervezet, az 2980 m2 területű, , beltelek, mely lényegében Szalárd községbeli,
kövezett utca, Szalárdon, elhelyezés és körülhatárolás vázlatának elfogadásáról, mely az
1559/28-as topószámmal van beiktatva, 800as számú területi igazolással, Szalárd, új kadaszteri
szám es telekkönyv keletkeztetésere vonatkozólag.
Kezdeményező : Nagy Miklos polgármester
15. Határozat tervezet, a 22090 m2 területű, , beltelek, mely lényegében Szalárd községbeli,
kövezett utca, Szalárdon, elhelyezés és körülhatárolás vázlatának elfogadásáról, mely a 841/2,
1663-as topószámmal az 50449-es telekkönyvbe van beiktatva, 3271-es számú területi
igazolás, Szalárd, új kadaszteri szám es telekkönyv keletkeztetésere vonatkozólag.
Kezdeményező : Nagy Miklos polgármester
16. Határozat tervezet, az 4891 m2 területű, , beltelek, mely lényegében Szalárd községbeli,
kövezett utca, Szalárdon, elhelyezés és körülhatárolás vázlatának elfogadásáról, mely az
1559/110-es, topószámmal van beiktatva, 800as számú területi igazolás, Szalárd, új kadaszteri
szám es telekkönyv keletkeztetésere vonatkozólag.
Kezdeményező : Nagy Miklos polgármester
17. Határozat tervezet, az 3903 m2 területű, , beltelek, mely lényegében Szalárd községbeli,
kövezett utca, Szalárdon, elhelyezés és körülhatárolás vázlatának elfogadásáról, mely a
1559/49-es topószámmal van beiktatva, 800as számú területi igazolás, Szalárd, új kadaszteri
szám es telekkönyv keletkeztetésere vonatkozólag.
Kezdeményező : Nagy Miklos polgármester
18. Határozat tervezet, az 3368 m2 területű, , beltelek, mely lényegében Szalárd községbeli,
kövezett utca, Szalárdon, elhelyezés és körülhatárolás vázlatának elfogadásáról, mely a
1559/52-es topószámmal van beiktatva, 800as számú területi igazolás, Szalárd, új kadaszteri
szám es telekkönyv keletkeztetésere vonatkozólag.
Kezdeményező : Nagy Miklos polgármester
A tanácsgyűlés a COVID szigorításai betartásával tartatik.
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