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Nr. 2502 din 18.08.2022

PROCES VERBAL
încheiat la data de 17. 08. 2022, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare al Consiliului Local
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului nr. 64 /11. 08. 2022 având următoarea
Ordine de zi
1. Proiect de hotărâre privind participarea la “Programul privind creșterea eficienței
energetice a infrastructurii de iluminat public” pentru proiectul: ,,Extindere și modernizare
iluminat public în comuna Roşiori, județul Bihor”;
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a
terenurilor, în suprafață de 896 mp și 2600 mp, proprietate privată a unei persoane fizice
și a unui Composesorat urbarial, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de
interes local “Modernizare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor”;
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi asigurarea finanţării
de la bugetul local pentru categoriile de expropriere pentru utilitate publică ce se efectuează în
cadrul proiectului de investiții “Modernizare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor”;
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
4. Diverse
Făcându-se prezenţa consilierilor la şedinţă, se constată că sunt prezenţi un număr de 10
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
Toth Alexandru.
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Se aprobă ca preşedinte de şedinţă dl. consilier Toth Alexandru, adoptându-se
Hotărârea nr. 74 adoptată cu 10 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri”
de către cei 10 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.

*
Dl. primar prezintă Ordinea de zi a şedinţei ordinare , solicită aprobarea ordinii
de zi cu suplimentarea propusă.
Se supune la vot Ordinea de zi a şedinţei, care se aprobă prin Hotărârea nr. 75
adoptată cu 10 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 10
consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.
* În continuare, dl. secretar general prezintă Procesul Verbal al şedinţei din data de 21.07.
2022, proces verbal care este aprobat prin Hotărârea nr. 76 adoptată cu 10 de voturi
„pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 10 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 participarea la “Programul privind creșterea eficienței
energetice a infrastructurii de iluminat public” pentru proiectul: ,,Extindere și modernizare
iluminat public în comuna Roşiori, județul Bihor”;
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, posibilitatea participării la “Programul privind
creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” pentru, Extinderea și
modernizare iluminatului public în comuna Roşiori, 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. 77 adoptată
cu 10 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 10
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 declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață de 896 mp și
2600 mp, proprietate privată a unei persoane fizice și a unui Composesorat urbarial, afectate
de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare strazi in comuna
Rosiori, judetul Bihor” ;
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, necesitatea declanşării procedurii de expropriere a
terenurilor, în suprafață de 896 mp și 2600 mp, proprietate privată a unei persoane fizice și a
unui Composesorat urbarial, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local
“Modernizare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor”se solicită aprobarea C.L.
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Comisia de specialitate nr. 1 și 4 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. 78 adoptată cu 10 de voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 10 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 devizului general actualizat şi asigurarea finanţării de la bugetul local pentru
categoriile de expropriere pentru utilitate publică ce se efectuează în cadrul proiectului de
investiții “Modernizare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor”;
Se prezintă devizul general actualizat cu sumele necesare pentru finanțarea exproprierii
pentru utilitate publică ce se efectuează în cadrul proiectului de investiții “Modernizare strazi
in comuna Rosiori, judetul Bihor” , 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. 79 adoptată cu 10 de voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 10 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11
consilieri în funcţie

* Se trece la diverse

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

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

Toth Alexandru

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

Varga Sandor
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