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PROCES VERBAL
încheiat la data de 25. 11. 2021, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare a Consiliului Local
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului nr. 82 /18. 11. 2021 având următoarea
Ordine de zi
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1
2. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății APA CANAL NORD
VEST SA
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1

3. Diverse
Făcându-se prezenţa consilierilor la şedinţă, se constată că sunt prezenţi un număr de
10 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie, ședința este statutară.
Absentează: - d-na consilier Szabo Annamaria - absență nemotivată
Ședința are loc ținându-se cont de faptul că Starea de alertă se menține în continuare,
consilierii consultă materialele ședinței puse la dispoziție, cu posibilitatea punerii de întrebări
inițiatorului în legătură cu materialul supus dezbaterii.
Ședința începe la ora planificată, se alege președintele de ședință. Se propune ca
președinte de ședință dl. consilier Bolojan Florin Mircea.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă dl. consilier Bolojan Florin Mircea, adoptându-se
Hotărârea nr. 88 adoptată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri”
de către cei 10 consilieri prezenți la ședință din totalul de 11 consilieri în funcţie.
*
Dl. primar prezintă Ordinea de zi a şedinţei convocate, propune totodată suplimentarea
ei cu:
- ”Proiect de hotărâre privind retragerea Comunei Borș din Asociația
Intercomunitară Zona Nord Vest” ,
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- ”Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (cantităţii de
lucrări și valoarea cheltuielilor pe obiectiv pentru realizarea investiției “ Reabilitare
Parcare Primaria Rosiori, Comuna Rosiori ” ,
- ”Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cat si
participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant
din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în
localități”pentru proiectul: „STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN
COMUNA ROȘIORI, JUDETUL BIHOR„” ,
solicită aprobarea ordinii de zi cu suplimentarea propusă.
Se supune la vot Ordinea de zi a şedinţei cu suplimentarea propusă care se aprobă prin
Hotărârea nr. 89 adoptată cu 10 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri”
de către cei 10 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.
* În continuare, dl. secretar prezintă Procesul Verbal al şedinţei din data de 21. 10. 2021
proces verbal care este aprobat prin Hotărârea nr. 90, adoptată cu 10 de voturi „pentru”,
0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 10 consilieri prezenti la ședința din
totalul de 11 consilieri în funcţie.

* Dl. preşedinte de şedinţă preluând conducere a şedinţei, propune trecerea la primul,
punct al ordinii de zi, respectiv, ” Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe
anul 2021 ”
Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, influențele bugetera propuse pentru
rectificare, în cadrul acestei ședințe, solicită aprobarea C.L
Comisia de specialitate, nr.1. acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Se trece la discuţii.
Nefiind intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot Proiectul de
Hotărâre care se aprobă prin Hotărârea nr. 91 adoptată cu 10 de voturi „pentru”, 0
voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 10 consilieri prezenti la ședința din totalul
de 11 consilieri în funcţie.
.

* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, „ Proiect de hotărâre privind majorarea
,,
capitalului social al societății APA CANAL NORD VEST SA
Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, solicitarea primită de la S.C. APA CANAL
NORD VEST SA , explică necesitatea adoptării hotărârii, solicită aprobarea C.L.
Comisia de specialitate nr.1 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
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Se trece la discuţii.
Nefiind intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot Proiectul de Hotărâre
care se aprobă prin Hotărârea nr. 92 adoptată cu 8 de voturi „pentru”, 2 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 10 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11
consilieri în funcţie.
Au votat împotrivă: - d-na. consilier Kencse Irma
- dl. consilier Șandor Titus Mirces
* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi aprobate, „ Proiect de hotărâre privind
retragerea Comunei Borș din Asociația Intercomunitară Zona Nord Vest”
Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, solicitarea primită de la Asociația
Intercomunitară Zona Nord Vest , explică necesitatea adoptării hotărârii, solicită aprobarea
C.L.
Comisia de specialitate nr.4, în cadrul ședinței C.L. acordă aviz favorabil proiectului de
hotărâre.
Se trece la discuţii.
Nefiind intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot Proiectul de Hotărâre
care se aprobă prin Hotărârea nr. 93 adoptată cu 10 de voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 10 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11
consilieri în funcţie.
* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, „ Proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici (cantităţii de lucrări și valoarea cheltuielilor pe obiectiv
pentru realizarea investiției “ Reabilitare Parcare Primaria Rosiori, Comuna Rosiori”
Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, indicatorii tehnico-economici pentru
investiția propusă, solicită aprobarea C.L.
Comisia de specialitate nr. 1, în cadrul ședinței C.L. acordă aviz favorabil proiectului de
hotărâre.
Se trece la discuţii:
Nefiind intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot Proiectul de Hotărâre care
se aprobă prin Hotărârea nr. 94 adoptată cu 8 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”,
2 „abţineri” de către cei 10 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în
funcţie.
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S-au abținut : - d-na. consilier Kencse Irma
- dl. consilier Șandor Titus Mircea
* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, „ Proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici cat si participarea la „Programul privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare
pentru vehicule electrice în localități”pentru proiectul: „STATII DE REINCARCARE
PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA ROȘIORI, JUDETUL BIHOR„”
Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, indicatorii tehnico-economici pentru
investiția propusă, explică necesitatea adoptării hotărârii pentru a se putea accesa proiectul,
solicită aprobarea C.L.
Comisia de specialitate nr. 1, în cadrul ședinței C.L. acordă aviz favorabil proiectului de
hotărâre.
Se trece la discuţii:
Nefiind intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot Proiectul de Hotărâre
care se aprobă prin Hotărârea nr. 95 adoptată cu 10 de voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 10 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11
consilieri în funcţie.
• Se trece la diverse
◊ Dl. primar prezintă Decizia CC nr. 39/II din 03.11.2021 pentru admiterea prelungirii
termenului pentru finalizarea măsurilor și înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în
Raportul de audit financiar nr. 1935 din 03.08.2020.
◊ Se prezintă adresa depusă de către dl. Kelemen Tibor către Consiliul Local în legătură
cu amenajarea unui drum pietruit a cărui utilizare afectează și proprietatea sa.
Se solicită luare de poziție de către consilieri.
- dl. consilier Blaga Dumitru întreabă – dacă e vorba despre porțiunea de drum
dintre Brutărie și Ujsor, porțiunea de drum este proprietatea d-lui Kelemen?
- Dacă Consiliul Local va decide, se va proceda la expropriere pentru utilitate
publică și se va amenaja drum public în condițiile legislației în vigoare, este de părere dl.
consilier Șandor Titus-Mircea în asentimentul consilierilor prezenți.
◊ dl. consilier Șandor Titus-Mircea : - prezintă Plângerea prealabilă transmisă către
Comuna Roșiori de către PPMT Bihor prin Habinyák István-Sebestyén președinte,
Kencse Irma și Șandor Titus-Mircea consilieri locali Roșiori prin cab.av.Szatmari
Sándor Ferenc.
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Prin adresa se sesizează Consiliul Local privind nelegalitatea în ceea ce privește
constituirea comisiilor de specialitate prin H.C.L. nr. 4 din 27.10.2021 și se solicită anularea
actului.
Se mai solicită plata de îndată a indemnizațiilor reținute și neâncasate de Kencse Irma,
Șandor Titus Mircea, Borozsnyai Marta și se pune în vedere acțiunea în Instanța de contencios
administrativ în caz de neconformare.
- dl. Șandor Titus Mircea și d-na Kencse Irma sesizează faptul că, actul solicitat pentru
anulare nu există, în luna 10-a 2021 nu există H.C.L. nr. 4 adoptat de Consiliul Local și că de
fapt ei au cerut doar modificarea actului prin care s-au constituit comisiile speciale al
consiliului Local.
Consilierii prezenți sunt de părere că, în Plângerea prealabilă a apărut în mod eronat
indicii despre un act administrativ inexistent prin urmare, Consiliul Local nu poate anula o
hotărâre neadaptată.
◊ dl. consilier Șandor Titus-Mircea : - prezintă consiliului local în scris solicitarea ca să
se instaleze și în localitatea Vaida camere video pentru siguranța locuitorilor.
- Dl. primar specifică faptul că, sunt planificate amplasarea de camere video și în loc.
Vaida, pe măsura susținerii financiare va fi posibil și realizarea acestui obiectiv.
Ordinea de zi epuizându-se, preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa ordinară a
Consiliului Local, mulţumind tuturor celor prezenţi pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………

Bolojan Florin Mircea

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………

Varga Sandor
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