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Nr. 2832 din 26.09.2022

PROCES VERBAL
încheiat la data de 22. 09. 2022, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare al Consiliului Local
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului nr. 69 /15. 09. 2022 având următoarea
Ordine de zi
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor numere cadastrale pentru străzile din comuna
Rosiori, înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea publică al comunei Rosiori, județul Bihor;
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
2. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Rosiori în consiliile de
administraţie și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calități ale unităţilor de învăţământ din comuna Rosiori
pentru anul şcolar 2022-2023;
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei și a prețurilor de valorificare a masei lemnoase care
se recoltează din fondul forestier proprietatea Comunei Rosiori;
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
4. Proiect de hotărâre privind constituirea unui număr cadastral pentru teren intravilan Roșiori în suprafață totală de
3694 mp, situat pe nr.topo. 2240/2 Roșiori cu suprafața de 505/162774 mp, nr.topo. 2193/114 Roșiori cu suprafața de
3189/51794 mp, înscrierea acestuia în evidențele C.F. în proprietatea publică al comunei Rosiori, județul Bihor;

- iniţiator – primarul comunei Roşiori
5. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului intitulat „Înființare centru de colectare deșeuri în comuna
Roșiori, localitatea Mihai Bravu, județul Bihor”;

- iniţiator – primarul comunei Roşiori
6. 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.
Ședința se desfășoară cu prezența fizică a consilierilor locali în sala de ședință al
Consiliului Local, consilierii consultă materialul ședinței pusă la dispoziție cu posibilitatea
punerii de întrebări inițiatorului în legătură cu materialul supus dezbaterii.
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Se alege președintele de ședință. Se propune ca președinte de ședință dl. consilier
Blaga Dumitru.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă dl. consilier Blaga Dumitru, adoptându-se
Hotărârea nr. 84 adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri”
de către cei 11 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.

*
Dl. primar prezintă Ordinea de zi a şedinţei ordinare , propune totodată suplimentarea
ei cu: - ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei pe anul 2022”
și Retragerea punctului 4 de pe ordinea de zi „ Proiect de hotărâre privind constituirea
unui număr cadastral pentru teren intravilan Roșiori în suprafață totală de 3694 mp, situat
pe nr.topo. 2240/2 Roșiori cu suprafața de 505/162774 mp, nr.topo. 2193/114 Roșiori cu
suprafața de 3189/51794 mp, înscrierea acestuia în evidențele C.F. în proprietatea publică
al comunei Rosiori, județul Bihor;” din cauza unor probleme ivite cu documentația
ampasamentului în cauză,
solicită aprobarea ordinii de zi cu modificările propuse.
Se supune la vot Ordinea de zi a şedinţei cu modificările propuse, care se aprobă prin
Hotărârea nr. 85 adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri”
de către cei 11 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.
* În continuare, dl. secretar general prezintă Procesul Verbal al şedinţei extraordinare de
îndată din data de 19.09.2022, proces verbal care este aprobat prin Hotărârea nr. 86
adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11
consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.
* Dl. preşedinte de şedinţă propune trecerea la primul punct al ordinii de zi, respectiv,
” Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor numere cadastrale pentru străzile
din comuna Rosiori, înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea publică al comunei
Rosiori, județul Bihor” ;
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, documentația întocmită în vederea constituirii
unor numere cadastrale pentru străzile din comuna Rosiori și înscrierea lor în evidențele C.F. în
proprietatea publică al comunei Rosiori, se 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 se aprobă prin Hotărârea nr. 87 adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11
consilieri în funcţie.
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* Se trece la următorul punct al ordinii de zi, respectiv, ” Proiect de hotărâre privind
nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Rosiori în consiliile de administraţie și
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calități ale unităţilor de învăţământ din comuna Rosiori
pentru anul şcolar 2022-2023”
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, adresele transmise de Școlile Gimnaziale din comunâ,
se solicită nominalizarea și aprobarea reprezentanţilor Consiliului Local Rosiori în consiliile de
administraţie și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calități ale unităţilor de învăţământ din
comuna Rosiori pentru anul şcolar 2022-2023”.
Comisia de specialitate nr.3 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Se trece la discuţii.
Față de reprezentanții stabiliți pentru anul școlar 2021-2022 intervine o modificare, la
propunerea d-lui consilier Kerecsenyi Emeric, la Școala Gimnazială ”Jako Zsigmond” Rosiori
în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în locul d-lui consilier Kelemen Geza este
propusă d-na consilier Pap Silvia.
În urma ecestei intervenții, reprezentanţii Consiliului Local propuși în Consiliile de
Administraţie și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor de învăţământ din
comuna Rosiori pentru anul şcolar 2022 – 2023 sunt:
În Consiliile de Administraţie
◊ Şcoala Gimnazială “Jakó Zsigmond” Roşiori - dl.consilier Szabó Ioan
◊ Şcoala Gimnazială nr. 1 Mihai Bravu – dl.consilier Blaga Dumitru
În Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității
◊ Şcoala Gimnazială “Jakó Zsigmond” Roşiori - d-na. consilier Pap Silvia
◊ Şcoala Gimnazială nr. 1 Mihai Bravu – dl.consilier Bolojan Florin Mircea
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre care se aprobă prin Hotărârea nr. 88 adoptată
cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11 consilieri
prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.
* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv punctul suplimentat, „ Proiect de
hotărâre privind aprobarea metodologiei și a prețurilor de valorificare a masei lemnoase
care se recoltează din fondul forestier proprietatea Comunei Rosiori”
Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, motivul pentru care a iniţiat proiectul de
hotărâre, - Raportul nr. 2963/12. 09. 2022 privind fundamentarea prețului de valorificare a
masei lemnoase din partida nr. 70031 PR.Rosiori, elaborat de OS Sacueni și fișa de
fundamentare nr. 2963/12. 09. 2022 de fundamentare a prețului de valorificare a masei
lemnoase fasonate, emis de OS Săcueni;
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- Raportul nr. 2964/12. 09. 2022 privind fundamentarea prețului de valorificare a masei
lemnoase din partida nr. 70032 PR.Rosiori, elaborat de OS Sacueni și fișa de fundamentare nr.
2964/12. 09. 2022 de fundamentare a prețului de valorificare a masei lemnoase fasonate, emis
de OS Săcueni,
solicită aprobarea C.L,
Comisia de specialitate nr.1, în cadrul ședinței Consiliului local, acordă aviz favorabil
proiectului de hotărâre.
Se trece la discuţii.
Nefiind intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot Proiectul de
Hotărâre care se aprobă prin Hotărârea nr. 89 adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0
voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11 consilieri prezenti la ședința din totalul
de 11 consilieri în funcţie.
* Se trece la următorul punct al ordinii de zi, respectiv, ” Proiect de hotărâre privind
implementarea proiectului intitulat „Înființare centru de colectare deșeuri în comuna
Roșiori, localitatea Mihai Bravu, județul Bihor”;
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, documentația întocmită pentru implementarea
proiectului intitulat „Înființare centru de colectare deșeuri în comuna Roșiori, localitatea Mihai
Bravu, județul Bihor”, se solicită aprobarea C.L.
Comisia de specialitate nr. 1 și 2 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Se trece la discuţii.
Nefiind intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot Proiectul de Hotărâre
care se aprobă prin Hotărârea nr. 90 adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11
consilieri în funcţie.
* Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, respectiv, ” Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului local pe anul 2022”
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, influențele bugetera propuse pentru rectificare, se
solicită aprobarea C.L
Comisia de specialitate nr.1 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Se trece la discuţii.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre care se aprobă prin Hotărârea nr. 91 adoptată
cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11
consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.
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* Se trece la diverse
- dl.consilier Șandor Titus Mircea solicită printr-o adresă scrisă adresată Consiliului
local, ca la ședința următoare a Consiliului local să se dezbată posibilitatea instalării de
camere video pe străzile din localitatea Vaida în scopul supravegherii liniștei și a
ordinii publice și a sigurenței locuitorilor satului Vaida
- Dl.primar specifică faptul că, pentru a se putea efectua această investiție, trebuie
identificat sursa de finanțare din care se finanțează investiția.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………

Blaga Dumitru

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………

Varga Sandor
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