COMUNA ROSIORI
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL ROSIORI

Nr. 2459 din 10. 09. 2020

PROCES VERBAL
încheiat la data de 08. 09. 2020, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare a Consiliului Local
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului nr. 52 /01. 09. 2020 având următoarea
Ordine de zi
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului anului 2020.
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii pe teritoriul comunei Rosiori a taxei de salubrizare
fundamentată de ADI ECOLECT GROUP BIHOR pentru Zona 6 – rural.
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a statului de funcţii pentru primăria comunei
Roşiori
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul de
investiții ” Reparații interioare la clădirea situată în loc.Rosiori nr.69, proprietatea comunei Rosiori, jud.
Bihor”
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul de
investiții ” Reparații gard și trotuare la Școala Gimnazială ”Jako Zsigmond”, situată în loc.Roșiori nr.
265, comuna Rosiori, jud. Bihor”
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
6. Prezentarea raportului de audit și a deciziei nr.39/24.08.2020 a Curții ce Conturi încheiat în urma acțiunii
de audit financiar efectuat asupra contului annual de execuție bugetară pentru anul 2019
7. Diverse

Făcându-se prezenţa consilierilor la şedinţă, se constată că sunt prezenţi un număr de
12 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, şedinţa este statutară.
Ținându-se cont de faptul că, măsurile de distanțare stabilite prin Starea de alertă pentru
prevenirea infectării cu COVID-19 încă sunt necesare de menținut precum și a faptului că
Starea de alertă se menține în continuare, ședința Consiliului Local se desfășoară respectânduse forma distanțării sociale, consilierii consultă materialele ședinței puse la dispoziție purtând
măști, fiind așezați în sala primăriei păstrând distanța de 2 metri unul față de celălalt, cu
posibilitatea punerii de întrebări inițiatorului în legătură cu materialul studiat.
Consilierii după prezentarea ordinii de zii a ședinței precum și a materialelor ședinței
transmise pentru consultare, au votat pe rând materialele ședinței după cum urmează:
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1. Alegerea președintelui de ședință
- a fost propus și ales d-na. consilier Szabo Annamaria adoptându-se Hotărârea nr.
75 cu 12 voturi pentru şi nici un vot împotriva.
2. Aprobarea Ordinii de zi: Dl. Primar a prezentat Ordinea de zi a ședinței, solicită
aprobarea ei.
Se supune la vot Ordinea de zi a ședinței, se aprobă cu 12 voturi pentru şi nici un vot
împotriva prin Hotărârea nr. 76
3. Procesul verbal a ședinței ordinare din 30. 07.2020 prezentat de secretarul general al
comunei – aprobat prin Hotărârea nr. 77 cu 12 voturi pentru şi nici un vot împotriva
4. Rectificarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2020 : - inițiat și prezentat de
primarul comunei, aprobat prin Hotărârea nr. 78 adoptată cu 12 voturi pentru, 0
abțineri și 0 voturi împotrivă
Comisia de specialitate a prezentat aviz favorabil
Nu au fost formulate obiecții sau propuneri de modificare la acest punct.
5. Aprobarea aprobarea instituirii pe teritoriul comunei Rosiori a taxei de
salubrizare fundamentată de ADI ECOLECT GROUP BIHOR pentru Zona 6 – rural,
Solicitat de ADI Ecolect Group Bihor, inițiat și prezentat de primarul comunei, aprobat
prin Hotărârea nr. 79 adoptată cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă
Comisiile de specialitate 1 și 3 au prezentat aviz favorabil
Nu au fost formulate obiecții sau propuneri de modificare la acest punct.
6. Aprobarea Organigramei şi a statului de funcţii pentru primăria comunei Roşiori,
- inițiat și prezentat de primarul comunei, aprobat prin Hotărârea nr. 80 adoptată cu
12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă
Comisia de specialitate a prezentat aviz favorabil
Nu au fost formulate obiecții sau propuneri de modificare la acest punct.
7. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul de

investiții ” Reparații gard și trotuare la Școala Gimnazială ”Jako Zsigmond”,
situată în loc.Roșiori nr. 265, comuna Rosiori, jud. Bihor” , inițiat și prezentat de
primarul comunei, aprobat prin Hotărârea nr. 81 adoptată cu 9 voturi pentru, 3
abțineri și 0 voturi împotrivă
Comisia de specialitate a prezentat aviz favorabil
S-au abținut la votarea acestui punct consilierii - Csikai Alexandru, Hiriț Geanina Alina
și Călin Sergiu Daniel.
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8. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiții ” Reparații gard și trotuare la Școala Gimnazială ”Jako Zsigmond”, situată
în loc.Roșiori nr. 265, comuna Rosiori, jud. Bihor”, - inițiat și prezentat de primarul
comunei, aprobat prin Hotărârea nr. 82 adoptată cu 10 voturi pentru, 2 abțineri și 0
voturi împotrivă
Comisia de specialitate a prezentat aviz favorabil
S-au abținut la votarea acestui punct consilierii - Csikai Alexandru, Hiriț Geanina Alina.

9. Diverse
- Dl. Primar și dl. Secretar general au prezentat Raportul de audit și Decizia
nr.39/24.08.2020 a Curții ce Conturi încheiat în urma acțiunii de audit financiar efectuat asupra
contului annual de execuție bugetară pentru anul 2019 la U.A.T. Comuna Roșiori
Consilierii prezenți au luat act de cele prevăzute în Raportul de audit solicitând
executivului realizarea măsurilor dispuse pentru remedierea deficiențelor constatate.
- dl. Consilier Roboș Gavril pune problema cailor și atelajelor existente în proprietatea
unora, care nu au proprietăți agricole pe raza comunei dar circulă zilnic cu ele pe hotar, pentru
prevenirea unor furturi din recolte, ar trebui limitate sau interzise deplasarea nejustificată a
acestora.
Nu au mai fost alte intervenții din partea consilierilor la acest punct.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………
Szabo Annamaria

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