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DISPOZIŢIA Nr. 31 
din  20. 05. 2021 

privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară,  
 joi, 27 mai 2021, ora 18:00 

 
 
 
          Având în vedere prevederile  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art. 
134, art.135 şi art. 196 alin.1 lit.b.  
 
 
 

    Primarul comunei Roşiori 
                                           DISPUNE: 
 
 
 

         Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al Comunei Roșiori, în ședință ordinară, joi,   
27. 05. 2021, începând cu ora 18:00, la sediul său, situat în Roșiori, nr. 217  
        Art. 2 .Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii şi convocarea şedinţei  se 
încredinţează dl. Varga Sandor– secretarul general al comunei      
        Art.3. Prezenta dispoziție se comunică,  în termenul prevăzut de lege, prefectului 
județului Bihor, secretarului general al comunei și se aduce la cunoștință publică prin 
depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de 
internet www.rosiori.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 
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Proiectul  ordinii de zi 

a ședinței ordinare  a Consiliului Local Roșiori din data de 27. 05. 2021 
 

 
 
1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii până la data de 14.08.2022 a Scrisorii de  

garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 179/31.07.2019 în suma de 886.000 lei în vederea garantării în 
procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 886.000 lei din fondurile nerambursabile pentru 
implementarea proiectului “MODERNIZAREA, RENOVAREA SI DOTAREA CAMINULUI 
CULTURAL IN SAT ROSIORI, COMUNA ROSIORI, JUDETUL BIHOR”, com. ROSIORI, jud. 
BIHOR, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0760CN00021760500144/14.08.2018, 
și actele adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 
                                          - iniţiator – primarul comunei Roşiori 

* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
 
2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării a două  porți de garaj și montarea lor  la  

clădirea din Rosiori nr.69, proprietatea comunei Rosiori; 
                                     -  iniţiator – primarul comunei Roşiori  
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
 
3. Proiect de hotărâre  privind    constituirea unor numere cadastrale în intravilanul comunei  

Rosiori,   înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea privata a  comunei Rosiori; 
                                    -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 și 4 
 
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea amenajării locației pentru punctul de colectare a  

deșeurilor(cu excepţia celor menajere) în comuna Roșiori, județul Bihor; 
                                     -  iniţiator – primarul comunei Roşiori  
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.2 și nr.4 
 
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cofinantarii cheltuielilor neeligibile la obiectivul de  

investitie "MODERNIZAREA, RENOVAREA SI DOTAREA CAMINELOR CULTUR ALE IN 
COMUNA ROSIORI, JUDETUL  BIHOR: CAMIN CULTURAL IN L OCALITATEA VAIDA, 
CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA MIHAI BRAVU  "; 

                                     -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
 
 
6. Diverse 

 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
Ec.Kelemen Zoltan 

 
���� …………………………….……… 

 
 


