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  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA ROSIORI 
C O N S I L I U L   L O C A L   R O S I O R I                                                                               

Rosiori  nr. 217, cod poștal 417238 

C.F. 15579483 
Tel / fax: 0259 462380;  0741107700 

e-mail: primaria@rosiori.ro; site: www.rosiori.ro  
 

Nr. 1604  din 25.05.2022 
 

PROCES  VERBAL 
          încheiat la data de 24. 05. 2022, cu ocazia ţinerii Şedinţei extraordinare de îndată al 
Consiliului Local Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului  nr. 46 /23. 05. 2022  având 
următoarea 

Ordine de zi 
 

1.  Proiect de hotărâre  privind   aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente investiției 
intitulate 

„  Lucrări de modernizare și eficientizare energetică a clădirii administrative 
multifuncționale din localitatea Roșiori nr.69,  Comuna Roșiori, județul Bihor    

                                 - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente investiției 

intitulate 
„  Lucrări de modernizare și eficientizare energetică a clădirii administrative 

multifuncționale din localitatea Vaida nr. 126,  Comuna Roșiori, județul Bihor” 
                                    - iniţiator – primarul comunei Roşiori 

3. Proiect de hotărâre  privind   constituirea unui număr cadastral în intravilanul comunei  
Roșiori, sat Mihai Bravu,   înscrierea acesteia în evidențele C.F. în proprietatea publică al  
comunei Roșiori                                      
                                       - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
        
 Făcându-se prezenţa consilierilor la şedinţă, se constată că sunt prezenţi un număr de 11  
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie. Ședinţa  este  statutară. 
 
        Ședința se  desfășoară cu prezența fizică a consilierilor locali în sala de ședință al 
Consiliului Local,  consilierii consultă materialele ședinței puse la dispoziție cu posibilitatea 
punerii de întrebări ini țiatorului în legătură cu materialul supus dezbaterii. 
 
           Se alege președintele de ședință. Se propune ca președinte de ședință dl. consilier  
Roboș Gavril . 
 
           Se aprobă ca preşedinte de şedinţă dl. consilier Roboș Gavril , adoptându-se  Hotărârea 
nr. 41  adoptată cu   11   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către 
cei   11     consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 
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  *      Dl. primar prezintă  Ordinea de zi a şedinţei extraordinare de îndată,  propune totodată 
suplimentarea ei cu încă un punct, respectiv, ”Proiect de hotărâre  privind   constituirea unui 
număr cadastral în intravilanul comunei Roșiori, sat Mihai Bravu,   înscrierea acesteia în 
evidențele C.F. în proprietatea publică al  comunei Roșiori ”   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. 42 adoptată cu   11   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” 
de către cei   11     consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 
*     În continuare, dl. secretar general prezintă Procesul Verbal al şedinţei din data de 28.04. 
2022, proces  verbal care este aprobat  prin  Hotărârea nr. 43,  adoptată cu   11   de voturi 
„pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către cei   11     consilieri prezenti la 
ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 
 * Dl. preşedinte de şedinţă propune trecerea la primul punct al ordinii de zi,  respectiv, ” 
Proiect de hotărâre  privind    aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente investiției 
intitulate„  Lucrări de modernizare și eficientizare energetică a clădirii administrative 
multifuncționale din localitatea Roșiori nr.69,  Comuna Roșiori, județul Bihor” 
 
      Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, documentația întocmită pentru participarea 
Comunei Roșiori în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - 
COMPONENTA 10 - Fondul Local, în vederea depunerii spre finanțare și realizării 
obiectivului de investiție denumite - „  Lucr ări de modernizare și eficientizare energetică a 
clădirii administrative multifunc ționale din localitatea Roșiori nr.69,  Comuna Roșiori, 
județul Bihor  ” , se solicită aprobarea  în forma emisă. 
 
     Comisia de specialitate nr.1  acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii. 
 
            Se supune la vot Proiectul de Hotărâre care se aprobă prin  Hotărârea nr. 44 adoptată 
cu   11   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către cei   11     
consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 
* Se trece la următorul punct al ordinii de zi,  respectiv, ” Proiect de hotărâre  privind    

aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente investiției intitulate„  Lucrări de modernizare 
și eficientizare energetică a clădirii administrative multifuncționale din localitatea Vaida nr. 
126,  Comuna Roșiori, județul Bihor”  
 

      Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, documentația întocmită pentru participarea 
Comunei Roșiori în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - 
COMPONENTA 10 - Fondul Local, în vederea depunerii spre finanțare și realizării 
obiectivului de investiție denumite - „  Lucrări de modernizare și eficientizare energetică a 
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clădirii administrative multifuncționale din localitatea Vaida nr. 126,  Comuna Roșiori, 
județul Bihor” , se solicită aprobarea  în forma emisă. 
 
     Comisia de specialitate nr.1  acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii. 
 
            Se supune la vot Proiectul de Hotărâre care se aprobă prin  Hotărârea nr. 45 adoptată 
cu   11   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către cei   11     
consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 
    * Se trece la ultimul punct al ordinii de zi,  respectiv, ” Proiect de hotărâre  privind    
constituirea unui număr cadastral în intravilanul comunei Roșiori, sat Mihai Bravu,   
înscrierea acesteia în evidențele C.F. în proprietatea publică al  comunei Roșiori  ”  
 

      Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, documentația întocmită pentru constituirea 
unui număr cadastral în intravilanul comunei Roșiori, sat Mihai Bravu,   înscrierea acesteia în 
evidențele C.F. urmând ca pe acest teren să se înregistreze construcțiile Școlii Gimnaziale nr. 1 
Mihai Bravu, se solicită aprobarea  în forma emisă. 
 
     Comisia de specialitate nr.4  acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii. 
 
            Se supune la vot Proiectul de Hotărâre care se aprobă prin  Hotărârea nr. 46 adoptată 
cu   11   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către cei   11     
consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

     
 
     Ordinea de  zi epuizându-se, preşedintele de şedinţă declară închisă  şedinţa ordinară a 
Consiliului Local, mulţumind tuturor celor prezenţi pentru participare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Roboș Gavril 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


