
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 

C O MUNA   R O S I O R I     
PRIMAR                                                                            

Rosiori  nr. 217, cod poștal 417238 
Tel: 0259462383. Fax: 0259462383. 

Site: www.rosiori.ro,       E-mail: primaria@rosiori.ro 

 

 
 

DISPOZIŢIA Nr. 42 
din  14. 07. 2021 

privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară,  
 luni, 19 iulie 2021, ora 18:00 

 
 
 
          Având în vedere prevederile  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art. 
134, art.135 şi art. 196 alin.1 lit.b.  
 
 
 

    Primarul comunei Roşiori 
                                           DISPUNE: 
 
 
 

         Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al Comunei Roșiori, în ședință ordinară, luni, 
19 iulie 2021, începând cu ora 18:00, la sediul său, situat în Roșiori, nr. 217  
        Art. 2 .Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii şi convocarea şedinţei  se 
încredinţează dl. Varga Sandor– secretarul general al comunei      
        Art.3. Prezenta dispoziție se comunică,  în termenul prevăzut de lege, prefectului 
județului Bihor, secretarului general al comunei 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 „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
                                                                                        Anexa la Dispoziția nr. 42 /14. 07.2021 

 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 
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Proiectul  ordinii de zi 

a ședinței ordinare  a Consiliului Local Roșiori din data de 19. 07. 2021 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind  constituirea unui număr cadastral în intravilanul comunei Roșiori,   

înscrierea acesteia în evidențele C.F. în proprietatea privata a  comunei Roșiori; 
- iniţiator – primarul comunei Roşiori 

* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.4 
 

2. Proiect de hotărâre privind   aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul 
Agricol al comunei Rosiori, pentru trimestrul I al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru 
eficientizarea acestei activităţi                           

- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.2 

 
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractării unui cab. Avocat pentru reprezentarea 

instituției în raportul juridic existent cu PPMT Bihor 
- iniţiator – primarul comunei Roşiori 

* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.4 
 

4. Proiect de hotărâre privind   aprobarea indicatorilor tehnico-economici (cantităţii de lucrări  și 
valoarea cheltuielilor pe obiectiv pentru realizarea investiției “ Drum- platforma deseuri 
Comuna Rosiori ” 

- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 și 2 

 
5. Proiect de hotărâre privind  achiziționarea de acțiuni la societatea APĂ CANAL NORD VEST 

SA 
- iniţiator – primarul comunei Roşiori 

* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 și 3 
6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii până la data de 31.10.2022 a Scrisorii de 

garanție nr.  
939/19.12.2017  de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 485.524,12 lei destinata acoperirii in 
proportie de 100% a avansului de 485.524,12 lei conform Contractului de finantare nerambursabila 
nr. C 0760CN00011660500092 din 31.10.2017, cu modificarile si completarile ulterioare incheiate 
cu AFIR 

- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
 
7. Proiect de hotărâre  privind aderarea Comunei Rosiori la Asociaţia  de Dezvoltare 

Intercomunitară ITI IER-BARCĂU 
- iniţiator – primarul comunei Roşiori 

* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.4 
8. Diverse 

 
PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 

Ec.Kelemen Zoltan 
 

���� …………………………….……… 
 
 


