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Nr. 2278 din 22.07.2022

PROCES VERBAL
încheiat la data de 21. 07. 2022, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare al Consiliului Local
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului nr. 59 /14. 07. 2022 având următoarea
Ordine de zi
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022;
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului semestrial privind activitatea asistenților
personali;
- iniţiator – primarul comunei Roşiori

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.
Se alege președintele de ședință. Se propune ca președinte de ședință dl. consilier
Szabó Ioan.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă dl. consilier Szabó Ioan, adoptându-se Hotărârea
nr. 67 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 suplimentarea ei cu
punctele: - ”Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de
31.10.2023 a Scrisorii de Garantie nr. 939/19.12.2017 de la FNGCIMM S.A. – IFN in
valoare 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”
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- Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de colaborare dintre comuna
Roșiori și gestionarul fondului cinegetic;
solicită aprobarea ordinii de zi cu suplimentarea propusă.
Se supune la vot Ordinea de zi a şedinţei cu suplimentarea propusă, care se aprobă prin
Hotărârea nr. 68 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 din data de 30.06.
2022, proces verbal care este aprobat prin Hotărârea nr. 69 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 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. 70 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
aprobarea Raportului semestrial privind activitatea asistenților personali” ;
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Raportul semestrial privind activitatea asistenților
personali, se solicită aprobarea C.L.
Comisia de specialitate nr. 3 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. 71 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
aprobarea prelungirii până la data de 31.10.2023 a Scrisorii de Garantie nr.
939/19.12.2017 de la FNGCIMM S.A. – IFN in valoare 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”
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, necesitatea prelungirii până la data de
31.10.2023 a Scrisorii de Garantie nr. 939/19.12.2017 de la FNGCIMM S.A. – IFN in
valoare 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, se solicită aprobarea în forma emisă.
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. 72 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
încheierea acordului de colaborare dintre comuna Roșiori și gestionarul fondului
cinegetic”;
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, adresa primită de la Garda Forestiera Oradea nr.
6219/30.06.2022 prin care se solicită încheierea de acorduri de colaborare între gestionarul
fondului cinegetic și unitățile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic conform
Ordinului nr. 1570/2022 privind stabilirea modelului-cadru al acordului de colaborare dintre
gestionarul fondului cinegetic si unitatile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic,
se solicită aprobarea C.L.
Comisia de specialitate nr. 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. 73 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 întreabă ca suma prevăzută în rectificare pentru Apă
Canal ce lucrări se execută?
- Dl.primar specifică faptul că, din aceea sumă comuna plătește documentațiile întocmite
pentru obținerea avizelor, contribuția proprie pentru realizarea stației de epurare

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

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

Szabó Ioan

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

Varga Sandor
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