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H O T Ă R Â R E A  Nr. 51 
din 31. 05. 2022 

            privind aprobarea contribuţiei modificate pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi 
autorizare construcţii, înfiin ţat în cadrul  Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din 
România,  

 
Având în vedere: 
        -  Hotărârea Consiliului Local Roșiori nr. 24 /03.03. 2016 privind aderarea Comunei Roșiori 
 la Asociaţia Comunelor din România (A.Co.R); 
               - Acordul de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de de urbanism şi autorizare 
construcţii dintre Filiala Judeţeană BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România şi comunele partenere. 
             - Decizia  nr. 3  din 27.04.2022 al Consiliului director al filialei județene Bihor a A.Co.R.prin 
care s-a aprobat mărirea contribuţiei pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi autorizare 
construcţii, pentru comunele semnatare a Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea 
activităţii de urbanism şi autorizare construcţii 
    Văzând: - Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei;  

- Referatul de aprobare nr.119 din  25. 05. 2022 întocmită de Primarul comunei Roșiori în  
calitatea  sa de inițiator; 
            - Raportul compartimentului de specialitate nr.120 din  25. 05. 2022 prin care se propune  
aprobarea contribuţiei mărite pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi autorizare construcţii, 
înfiinţat în cadrul  Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România; 
            -  Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Roșiori 
 
    În conformitate cu prevederile art. 89 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
    În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ,,a”, alin. (9), lit. ,,c”, art.139, alin. (1), art. 196, 
alin. (1), lit. ,,a”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
Consiliul Local al comunei Rosiori 
 H O T Ă R Ă Ș T E 

 
      Art.1 - Aprobă contribuţia Comunei Roșiori, modificată cu + 200 lei , conform Deciziei nr. 3  din 
27.04.2022 al Consiliului director al filialei județene Bihor a A.Co.R., suma lunară modificată – 800 lei 
reprezentând contribuţia pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi autorizare construcţii 
înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România. 
     Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, 
Instituția Prefectului  - Județul Bihor, Compartimentului financiar-contabil, Filialei Judeţene Bihor a 
Asociaţiei Comunelor din România  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   11 de voturi „pentru”,  0   voturi „împotrivă”,  0  „ abţineri” de către cei  11   consilieri prezenți la 
ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.  

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

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

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


