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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA ROȘIORI 
C O N S I L I U L   L O C A L   R O S I O R I                                                                               

Rosiori  nr. 217, cod poștal 417238 
Tel: 0259462383. Fax: 0259462383. 

E-mail: primaria@rosiori.ro 

 

Nr. 2718  din 27.09. 2021 
 

PROCES  VERBAL 
          încheiat la data de 23. 09. 2021, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului  nr. 65 /17. 09. 2021  având următoarea 
 

Ordine de zi 
                                                                                                                                      
1. Proiect de hotărâre privind   nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Rosiori în 

consiliile de administraţie și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calități ale unităţilor de 
învăţământ din comuna Rosiori pentru anul şcolar 2021-2022 

- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
 

* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.3 
 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de functionare și a tarifului de 

operare a Punctului de colectare separată a deșeurilor situata în comuna Roșiori nr.101/A 
- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
 

* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.2 
 
3. Proiect de hotărâre  privind   actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti 

proiectului cu       denumirea „Reabilitare străzi în comuna Roșiori, județul Bihor” ; 
                                    -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 

 
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 

 
4. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea actului constitutiv şi a statutului  Asociaţiei  

Intercomunitare Zona Nord – Vest  ”; 
                                    -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 

 
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.4 

5. Diverse 
 
            Făcându-se prezenţa consilierilor la şedinţă, se constată că sunt prezenţi un număr de 10  
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie, ședința este statutară. 
            
Absentează: - dl. consilier Blaga Dumitru  
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            Ședința are loc ținându-se cont de faptul că Starea de alertă se menține în continuare,  
consilierii consultă materialele ședinței puse la dispoziție, cu posibilitatea punerii de întrebări 
inițiatorului în legătură cu materialul supus dezbaterii. 
         Ședința începe la ora planificată cu intonarea Imnului României după care se alege 
președintele de ședință. Se propune ca președinte de ședință dl. consilier  Toth Alexandru . 
 
           Se aprobă ca preşedinte de şedinţă dl. consilier  Toth Alexandru, adoptându-se  
Hotărârea nr. 70  adoptată cu   10   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” 
de către cei   10     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  rectificarea   bugetului comunei Roşiori pentru 
anul 2021”                                                                    

              , 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. 71  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 prezintă Procesul Verbal al şedinţei din data de 17. 08. 2021 
proces  verbal care este aprobat  prin  Hotărârea nr. 72,  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 preluând  conducere a şedinţei,  propune trecerea la primul,  
punct al ordinii de zi,  respectiv, ” Proiect de hotărâre privind   nominalizarea 
reprezentanţilor Consiliului Local Rosiori în consiliile de administraţie și Comisia de 
Evaluare și Asigurare a Calități ale unităţilor de învăţământ din comuna Rosiori pentru 
anul şcolar 2021-2022” 

  
     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, explică necesitatea  nominalizării 
reprezentanţilor Consiliului Local Rosiori în Consiliile de administrație și C.E.A.C. ale 
unităţilor de învăţământ din comuna Rosiori,   solicită aprobarea C.L. 
   
Se fac propuneri: 

- dl. Kerecsenyi Emeric propune ca la Școala Gimnazială ”Jako  
Zsigmond” Roșiori să facă parte ca reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de 
Administrație dl. consilier Szabó Ioan iar în C.E.A.C. dl consilier Kelemen Geza. 
- dl. Roboș Gavril propune ca la Școala Gimnazială nr. 1 Mihai Bravu să facă parte ca 
reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație dl. consilier Blaga Dumitru iar 
în C.E.A.C. dl consilier Bolojan Florin Mircea. 

 
  Comisia de specialitate  acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
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            Nefiind  alte propuneri, se supune la vot  Proiectul de Hotărâre completat cu persoanele 
nominalizate care să facă parte ca reprezentanți din C.A. și C.E.A.C. ale unităţilor de 
învăţământ din comuna Rosiori, care se aprobă prin  Hotărârea nr. 73  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,  „  Proiect de hotărâre privind     aprobarea 
Regulamentului de functionare și a tarifului de operare a Punctului de colectare separată 
a deșeurilor situata în comuna Roșiori nr.101/A,,  
 

     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, dl. viceprimar prezintă  Regulamentul  de 
functionare și a tariful  de operare a Punctului de colectare separată a deșeurilor situata în 
comuna Roșiori nr.101/A,   solicită aprobarea C.L. 
   
 Comisia de specialitate  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. 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. 

 
 

• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  „  Proiect de hotărâre privind   aprobarea 
 indicatorilor tehnico-economici, a devizului general actualizat  şi asigurarea finanţării de la 
bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţeaza de la bugetul de stat prin 
PNDL pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor” 

     
 Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, indicatoriir tehnico-economici, devizul 
general actualizat  aferent proiectului cu   denumirea „Reabilitare străzi în comuna Roșiori, 
județul Bihor,    solicită aprobarea C.L. 

     
Comisia de specialitate  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. 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. 
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* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  „  Proiect de hotărâre privind    aprobarea 
actului constitutiv şi a statutului  Asociaţiei  Intercomunitare Zona Nord – Vest” 

 
     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, solicitarea Asociaţiei  Intercomunitare 
Zona Nord – Vest pentru aprobarea actului constitutiv şi a statutului actualizat a  Asociaţiei ,   
solicită aprobarea C.L. 
   
  Comisia de specialitate  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. 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. 
 

 
 
 * Se trece la ultimul punct al Ordinii de zi, respectiv punctul suplimentat „Proiect de hotărâre  
privind rectificarea bugetului comunei Roşiori” 
     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, d-ra Mihale Ioana Alina – contabila 
instituției prezintă influențele bugetera propuse pentru rectificare, solicită aprobarea C.L. 
     
Comisia de specialitate în cadrul ședinței Consiliului local, 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. 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 diverse 
 

◊ dl. secretar general: - prezintă o parte din adresa Instituției Prefectului nr.  
7530/09.07.2021, respectiv, partea ce se referă la transmiterea actului de decizie a celor care au 
fost investiți prin votul cetățenilor, necesitatea de a transmite ședințele Consiliului Local prin 
internet sau prin orice alte modalități care să vină în sprijinul cetățenilor pentru a asista la 
lucrările C.L. în condițiile stipulate de art. 138 alin.2 lit.c  din O.U.G. nr. 57/2019 Codul 
administrativ. 
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        - solicită comisiilor de specialitate din C.L. Roșiori să se întrunească din timp pentru a 
dezbate proiectele de hotărâri înaitate către comisiile respective 

 
◊ dl. consilier Șandor Titus-Mircea : -  pune problema indemnizațiilor de consilier,  

 arată că din indemnizația de consilier, conform prevederilor legale, nu se poate reține 
contribuția la pensii și sănătate, cerere în acest sens explicații de la d-ra contabilă. 
 

◊  d-ra Mihale Ioana Alina – contabila instituției precizează faptul că, Legea nr.  
227/2015 privind Codul Fiscal reglementează toate aceste aspecte semnalate dând citire 
articolelor din lege, respectarea acestor prevederi fiind obligatorii. 
 
 

◊  dl. consilier Roboș Gavril semnalează  faptul că, în unele intersecții din loc. Mihai  
Bravu se necesită schimbarea corpurilor de iluminat public, este întuneric și nu se vede nimic 
pe timp de noapte. 
    
              
 
 
 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 


