
 
 

ROMANIA 
JUDEŢUL  BIHOR 

COMUNA  ROSIORI 
CONSILIUL   LOCAL 

  
 
                                           H O T Ă R Â R E A  Nr.56 
                                               din 30. 06. 2020  

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei  consiliului local 
 
       Având în vedere prevederile prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art. 135, 
         În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROȘIORI 

adoptă prezenta Hotărâre 
 
      Art.1 . Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa ordinară  a Consiliului Local Roşiori din data de  din 30. 
06. 2020,  convocată conform dispoziţiei primarului nr. 37 / 24. 06. 2020,  după cum urmează:  

                                           
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului anului 2020.                                           

                               - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Raportului de evaluare în vederea actualizarii prețului de 

concesionare, respectiv, stabilirii prețului de pornire a vânzării  terenurilor din intravilanul  comunei, 
proprietatea comunei Roşiori, înscris în C.F. nr.1160,1226 și nr.6  Roşiori,  ocupate de imobile din 
proprietatea persoanelor fizice din comuna.                 
                       - iniţiator – primarul comunei Roşiori 

3. Proiect de hotărâre privind    constituirea unor numere cadastrale în intravilanul comunei Rosiori,   
înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea privata a  comunei Rosiori.      
                               - iniţiator – primarul comunei Roşiori 

4. Proiect de hotărâre privind    actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului 
propriu al primăriei și a Regulamentului de ordine interioara a aparatului de specialitate al primarului 
comunei Rosiori.      
                               - iniţiator – primarul comunei Roşiori 

5. Proiect de hotărâre privind   prelungirea Scrisorii de Garantie nr. 939/19.12.2017 de la FNGCIMM S.A. 
– IFN in valoare de 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                
- iniţiator – primarul comunei Roşiori 

6. Diverse  
   Art.2.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei, prefectului județului Bihor, 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 „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” precum și afișare la 
afișierul primăriei.       

 
 
 
 
 
 
 
           
 Hotărârea a fost adoptată cu   12   de voturi „pentru” , 0  voturi „împotrivă”, 0  „ abţineri” din totalul de 13 consilieri în 

funcţie 

 
���� …………………………….……… 

                  Kerecsenyi Emeric 

, 
 

���� ………………….……… 
 Varga Sandor 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Robos Gavril 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


