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H O T Ă R Â R E A  Nr.89 

din 25. 11. 2021 
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei  consiliului local 

 
         Având în vedere prevederile prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art. 135, 
         În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;  

 
Consiliul Local al comunei Rosiori 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 
      Art.1 . Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa ordinară  a Consiliului Local Roşiori din data de   
25. 11. 2021,  convocată conform dispoziţiei primarului nr. 82/ 18 . 11. 2021, cu suplimentarea propusă, după 
cum urmează:  

  
1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2021 

- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
2. Proiect de hotărâre  privind  majorarea capitalului social al societății APA CANAL NORD VEST SA                                     

                                    -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
3. Proiect de hotărâre  privind  retragerea Comunei Borș din Asociația Intercomunitară Zona Nord Vest 

                                    -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici (cantităţii de lucrări  și valoarea 

cheltuielilor pe obiectiv pentru realizarea investiției “ Reparații de asfaltare:accesul și parcare pe 
domeniul public la sediul primăriei, Comuna Roșiori ”                                      

                                    -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
5. 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 RO ȘIORI, JUDETUL BIHOR„                                   

                                    -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
6. Diverse 

 
Art.2.Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, Instituția 
Prefectului - Județul Bihor 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 „HOTĂRÂRILE 
AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu   10  de voturi „pentru”,  0   voturi „împotrivă”,  0  „ abţineri” de către cei   10   consilieri prezenți la 
ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
             Bolojan Florin Mircea 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


