
 

 

 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 / 0259 462383 

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

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.85 

din 21. 10. 2021  
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general actualizat şi asigurarea finanţării de la 

bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin 
PNDL pentru obiectivul de investiţii  “Canalizare și stație de epurare în comuna Roșiori” 
  
Având în vedere: -  Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Roșiori,  

-   Referatul de aprobare nr. 209 din  15. 10. 2021 întocmită de Primarul comunei Roșiori; 
-  Raportul de specialitate nr. 210 din  15. 10. 2021 întocmit de Compartimentul de specialitate din  

cadrul Primăriei Comunei Roșiori prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului 
general actualizat şi asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează 
de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţii  
 “Canalizare și stație de epurare în comuna Roșiori” 
In conformitate cu:-  prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 
- Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

   -   Avizul comisiei de specialitate  nr.1 al Consiliului Local al comunei Rosiori ,  
    În baza prevederilor art. 129 alin.(1), (2) lit.b, (4) lit.d, art. 139 şi art.196 alin. (1) lit.a din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 

 
Consiliul Local al comunei Rosiori 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici in valoare de 5.005.927,20 lei cu TVA inclus, din care 
suma de 4.858.131,40 lei cu TVA reprezintă cheltuieli eligibile de la bugetul de stat, iar suma de 147.795,80 lei 
cu TVA cheltuieli neeligibile suportate din buget local, conform anexei 1 la prezenta hotărâre-devizul general. 

Art. 2.  Se aprobă restul de executat la data intrarii în vigoare a Ordonanței de Guvern nr. 15/2021, rest 
aferent obiectivului de investiții cu denumirea „Canalizare și stație de epurare în comuna Roșiori ”, conform 
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă ajustarea prețurilor pe materiale aferente obiectivului de investiții „Reabilitare străzi în 
comuna Roșiori, județul Bihor” conform Ordonanței de Guvern nr. 15/2021 și anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, 
în valoare de 532.604,36 lei cu TVA. 

Art. 4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei Roșiori. 
            Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică  prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege cu: 
Instituția Prefectului județul Bihor, ec. Kelemen Zoltan primarul comunei Rosiori,   Compartimentul financiar-
contabil 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   7  de voturi „pentru”,    2    voturi „împotrivă”,    0   „ abţineri” de către cei   9    consilieri prezenți la 
ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.  

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Blaga Dumitru 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


