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DISPOZIŢIA Nr. 14 
din 10. 02. 2022 

privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară,  
 joi, 17 februarie 2022, 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, joi, 17 
februarie 2022, 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 prin compartimentul Relații cu 
publicul.  
        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” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                        

    
 

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 17. 02. 2022 

 
 

1. Prezentarea Încheierii nr.238/03.02.2022  pronunțată de Judecătoria Oradea pentru validarea mandatului 
consilierului local supleant din cadrul Consiliului Local al Comunei Rosiori; 

2. Depunerea jurământului de către consilierul local supleant validat de judecătorie; 
3. Proiect de hotărâre privind completarea comisiei de specialitate 
                                            -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.4 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de execuţie al bugetului comunei Roşiori pentru anul 2021                     

-  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
 
5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea   bugetului comunei Roşiori pentru anul 2022                       

- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 

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

comunei.  
- iniţiator – primarul comunei Roşiori 

* Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate 
nr.1,2 și3 

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

- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 

 
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului semestrial privind activitatea asistenților personali 

- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.3 

 
9.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea minoritătii Romilor din 

comuna Rosiori și actualizarea Grupul de lucru local și Grupul de inițiativă locală pentru problemele 
romilor,  

                                 -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.3 
 
10. Diverse 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
Ec.Kelemen Zoltan 

 
���� …………………………….……… 


