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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 

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 
Tel: 0259462383. Fax: 0259462383. 

E-mail: primaria@rosiori.ro 

 

                                                                                                        

 
 

PROCES  VERBAL 
 
          încheiat la data de 21. 01. 2021, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului  nr. 7 /15. 01. 2021  având următoarea 
 

Ordine de zi 
                                                                                                                                      
             

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea   indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru 
investiția       “ Canalizare și stație de epurare în Comuna Roșiori, județul Bihor          “ 

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

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind starea economică, socială  şi de 
mediu al comunei.  

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

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor comunei 
Roşiori 

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

4. Proiect de hotărâre  privind desemnarea a 2 consilieri locali în comisia de evaluare 
profesională individuală al secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale. 

- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiect de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.4 
 

5. Diverse 
 

            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. 
             Ținându-se cont de faptul că, măsurile de distanțare stabilite prin Starea de alertă 
pentru prevenirea infectării cu COVID-19 încă sunt necesare de menținut precum și a faptului 
că Starea de alertă se menține în continuare,  consilierii consultă materialele ședinței puse la 
dispoziție purtând măști, cu posibilitatea punerii de întrebări ini țiatorului în legătură cu 
materialul supus dezbaterii. 
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           Se alege președintele de ședință. Se propune ca președinte de ședință dl. consilier 
Kelemen Geza. 
 
           Se aprobă preşedinte de şedinţă dl. consilier Kelemen Geza, adoptându-se  Hotărârea 
nr. 5  cu 11 voturi pentru, 0  abțineri şi nici un vot împotriva.  
   
  *     Dl. primar prezintă  Ordinea de zi a şedinţei convocate, propune suplimentarea ei cu încă 
un punct, respectiv, ”  Constituirea unui număr cadastral în intravilanul comunei Rosiori, 
loc.Vaida și înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea privata al  comunei Rosiori.     ” 
solicită aprobarea ei cu suplimentarea propusă.           
                             
          Se supune la vot Ordinea de zi a şedinţei cu suplimentarea propusă care se aprobă prin  
Hotărârea nr. 6  cu 11 voturi pentru, 0  abțineri şi nici un vot împotrivă. 
 

*  Dl. secretar  general prezintă Procesul Verbal al şedinţei extraordinare de îndată  
 din 07. 01. 2021,  proces  verbal care este aprobat  prin  Hotărârea nr. 7,  adoptat cu 10 
voturi pentru,    1   abțineri (d-na consilier Kencse Irma) şi nici un vot împotrivă. 

  
     *  Dl. preşedinte de şedinţă,  propune trecerea la  primul  punct de pe ordinea de zi, 
respectiv,  ”Aprobarea    indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru investiția    “ 
Canalizare și stație de epurare în Comuna Roșiori, județul Bihor  “ 

     
    Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat,  indicatorilor tehnico-economici actualizați 
pentru investiția    “ Canalizare și stație de epurare în Comuna Roșiori, județul Bihor  “, 
explică necesitatea finalizării lucrării,  solicită aprobarea C.L.   
             
      Comisia de specialitate, nr.1. acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
 
Se trece la discuţii. 
 
          Nefiind  intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot  Proiectul de Hotărâre  
care este adoptat cu 10 voturi pentru,  0 abținere şi un vot împotrivă( d-na consilier Kencse 
Irma)  prin Hotărârea nr. 8 
 
*  Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv, „Proiect de hotărâre pentru  
aprobarea Raportului privind starea economică, socială  şi de mediu al comunei” 
   Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat,  Raportul privind starea economică, socială  
şi de mediu al comunei propus pentru aprobare. 
      Comisia de specialitate nr.1 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
 
Se trece la discuţii. 
 
   Nefiind  intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot  Proiectul de Hotărâre  
care este adoptat cu 11 voturi pentru,  0 abținere şi 0 voturi împotrivă prin Hotărârea nr. 9 
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• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv „Proiect de hotărâre pentru 

aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor comunei Roşiori” 
   Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat,  Raportul privind gestionarea bunurilor 
comunei Roşiori  supus spre aprobare. 
    Comisia de specialitate nr.1 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii. 
     Nefiind  intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot  Proiectul de Hotărâre  
care este adoptat cu 11 voturi pentru,  0 abținere şi 0 voturi împotrivă prin Hotărârea nr. 10 

 
• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  respectiv, ”Proiect de hotărâre privind  
 desemnarea a 2 consilieri locali în comisia de evaluare profesională individuală al 
secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale.” 
     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat,  dl. Secretar prezintă cadrul legal ce a stat 
la baza inițierii proiectului de hotărâre, precum și activitatea sa depusă pentru asigurarea 
îndeplinirii atribuțiilor Consiliului Local . 
   Comisia de specialitate,  acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii. 

- Consilieri locali propuși  în comisia de evaluare profesională individuală al  
secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale sunt: 

-                             - dl. Consilier Kelemen Geza 
-                            - dl. Consilier Blaga Dumitru 

     A mai fost propusă d-na Consilier Szabo Annamaria care nu a acceptat nominalizarea. 
 
                 Nefiind  alte intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot  Proiectul de 
Hotărâre cu propunerile făcute, care este adoptat cu 11 voturi pentru,  0 abținere şi 0 voturi 
împotrivă prin Hotărârea nr. 11 
 

 
* Se trece la ultimul punct al Ordinii de zi, respectiv, punctul suplimentat ”  Constituirea unui 
număr cadastral în intravilanul comunei Rosiori, loc.Vaida și înscrierea lor în evidențele 
C.F. în proprietatea privata al  comunei Rosiori.     ”       
       Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, necesitatea soluționării  cadastrale a 
imobilului în cauză din localitatea Vaida, clădirea în care a stat învățătoarea din sat pe vremuri, 
imobil neevidențiat în documente cadastrale pînă-n prezent,  solicită aprobarea C.L. 
    Comisia de specialitate nr.4 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
 
Se trece la discuţii. 
 
Nefiind  alte intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot  Proiectul de Hotărâre 
cu propunerile făcute, care este adoptat cu 11 voturi pentru,  0 abținere şi 0 voturi împotrivă 
prin Hotărârea nr. 11 
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Se trece la Diverse: 

 
 
- Dl.consilier Roboș Gavril specifică faptul că, în localitatea Mihai Bravu, înspre zona 

abatorului și pe unele porțiuni stradale din zonă nu funcționează iluminatul public, solicită 
remedierea situației.  

 
 

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

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Kelemen Geza 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


