
 

ROMANIA 
JUDEŢUL  BIHOR 

COMUNA  ROSIORI 
CONSILIUL   LOCAL 

  
H O T Ă R Â R E A  Nr.76 

din 08. 09. 2020 
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;  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROȘIORI 

adoptă prezenta Hotărâre 
 
Art.1 . Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa ordinară  a Consiliului Local Roşiori din data de 08. 09. 2020,  
convocată conform dispoziţiei primarului nr. 52 / 01. 09. 2020 după cum urmează:                                                
 

                                           
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului anului 2020.                                           

                               - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
2. Proiect de hotărâre privind   aprobarea  instituirii pe teritoriul comunei Rosiori a taxei de salubrizare 

fundamentată de ADI ECOLECT  GROUP BIHOR pentru Zona 6 – rural. 
                    - iniţiator – primarul comunei Roşiori                      
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei şi a statului de funcţii pentru primăria comunei 

Roşiori    
                                             -     iniţiator – primarul comunei Roşiori 

4. Proiect de hotărâre privind   aprobarea indicatorilor tehnico-economici   pentru realizarea obiectivul de 
investiții ” Reparații interioare la clădirea situată în loc.Rosiori nr.69, proprietatea comunei Rosiori, 
jud. Bihor” 

                                - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
5. Proiect de hotărâre privind   aprobarea indicatorilor tehnico-economici   pentru realizarea obiectivul de 

investiții ” Reparații gard și trotuare la Școala Gimnazială ”Jako Zsigmond”, situată în loc.Roșiori nr. 
265, comuna Rosiori, jud. Bihor” 

                                - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
6. Prezentarea raportului de audit și a deciziei nr.39/24.08.2020 a Curții ce Conturi încheiat în urma 

acțiunii de audit financiar efectuat asupra contului annual de execuție bugetară pentru anul 2019 
7. Diverse  
   Art.2.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei, prefectului județului 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   12   de voturi „pentru” , 0  voturi „împotrivă”, 0  „ abţineri” din totalul de 13 

consilieri în funcţie 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Szabo Annamaria 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


