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Nr.1969 din 01.07.2021

PROCES VERBAL
încheiat la data de 29. 06. 2021, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare a Consiliului Local
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului nr. 37 /23. 06. 2021 având următoarea
Ordine de zi

1. Proiect de hotărâre privind însuşirea stemei comunei Roşiori ;

- iniţiator – primarul comunei Roşiori
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Roşiori;
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
Diverse
Făcându-se prezenţa consilierilor la şedinţă, se constată că sunt prezenţi un număr de 11
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie, ședința 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, consilierii consultă materialele ședinței puse la
dispoziție purtând măști, 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
Șandor Titus-Mircea.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă dl. consilier Șandor Titus-Mircea, adoptându-se
Hotărârea nr. 45 adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri”
de către cei 11 consilieri prezenți la ședință din totalul de 11 consilieri în funcţie.

Dl. primar prezintă Ordinea de zi a şedinţei convocate, propune totodată suplimentarea ei
cu ” Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 12 din 05.11.2020 privind
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv indicatorii tehnicoeconomici ai proiectului ,,Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor
echipamente/dispozitive electronice în comuna Rosiori”, solicită aprobarea ordinii de zi cu
suplimentarea propusă.
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Se supune la vot Ordinea de zi a şedinţei care se aprobă prin Hotărârea nr. 46 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 prezintă Procesul Verbal al şedinţei din data de 27. 05. 2021
proces verbal care este aprobat prin Hotărârea nr. 47, 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 preluând conducere a şedinţei, propune trecerea la primul,
punct al ordinii de zi, respectiv, ” Proiect de hotărâre privind însuşirea stemei comunei
Roşiori.”
Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, descrierea stemei comunei propuse pentru
aprobare, solicită aprobarea C.L,
Comisia de specialitate nr.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. 48 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
rectificarea bugetului comunei Roşiori”
Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, influențele bugetera propuse pentru
rectificare, solicită aprobarea C.L.
Comisia de specialitate nr. 1 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Se trece la discuţii.
Nefiind alte intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot Proiectul de
Hotărâre care se aprobă prin Hotărârea nr. 49 adoptată cu 10 de voturi „pentru”, 1
voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11 consilieri prezenti la ședința din totalul de
11 consilieri în funcţie.
Votat împotrivă: - d-na consilier Kencse Irma
* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv punctul suplimentat, „ Proiect de
hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 12 din 05.11.2020 privind aprobarea proiectului
și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv indicatorii tehnico-economici ai proiectului
,,Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor echipamente/dispozitive
electronice în comuna Rosiori,,
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Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, necesitatea modificării hotărârii nr. 12
din 05.11.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv
indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Achizitia de echipamente de tipul tabletelor
scolare si a altor echipamente/dispozitive electronice în comuna Rosiori, solicită aprobarea
C.L.
Comisiile de specialitate nr. 1 și 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. 50 adoptată cu 10 de voturi „pentru”, 0
voturi „împotrivă”, 1 „abţineri” de către cei 11 consilieri prezenti la ședința din totalul
de 11 consilieri în funcţie.
S-a abținut: - d-na consilier Kencse Irma
• Se trece la diverse
◊ dl. consilier Șandor Titus-Mircea prezintă adresa sa prin care propune
inițierea/înființarea unui cabinet medical și farmacie în satul Vaida.
- d-na Kencse Irma este de părere că, ar fi binevenită în Vaida un asemenea cabinet.
- dl. primar explică faptul că, s-a încercat de nenumărate ori înființarea unui punct medical
în localitatea Vaida dar dacă cineva are cunoștiință de un medic și/sau un farmacist doritor
să înființeze și să asigure funcționalitatea unui cabinet medical sau a unei farmacii se va
găsi o modalitate de asigurare a unui spațiu adecvat.
◊ dl. consilier Șandor Titus-Mircea prezintă încă o adresă, adresată Consiliului local,
prin care propune introducerea unui transport regulat cu autocar în localitatea Vaida
- dl. primar explică faptul că, la nivel de județ este prevăzută în schema pentru transportul
rutier și localitatea Vaida, doar că, operatorul privat care asigură transportul rutier în zonă nu a
înclus încă și localitatea Vaida.
Ordinea de zi epuizându-se, preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa ordinară a
Consiliului Local, mulţumind tuturor celor prezenţi pentru participare.

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

Șandor Titus Mircea

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

Varga Sandor
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