
  

COMUNA ROSIORI 
JUDEȚUL BIHOR                                                                   Nr.724/12.03.2020 
CONSILIUL LOCAL ROSIORI 

 
 

PROCES  VERBAL 
 
          încheiat la data de 10. 03. 2020, cu ocazia ţinerii Şedinţei extraordinare de îndată a 
Consiliului Local Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului  nr. 13 /06. 03. 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 indicatorilor tehnico-economici   pentru realizarea 

obiectivul de investiții ” Reparații DC 19 loc. Mihai Bravu, comuna Rosiori, jud. Bihor” 
                                - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
 

 
            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. 
             Domnul primar  salută participanţii la şedinţă, prezintă pe scurt problemele pentru care 
s-a convocat şedinţa extraordinară a consiliului local, după care se propune  alegerea 
preşedintelui de şedinţă, este propus dl.consilier Kerecsenyi Emeric. 
           Nefiind altă propunere, se supune la vot şi este ales în unanimitate preşedinte de şedinţă 
dl.consilier Kerecsenyi Emeric, adoptându-se  Hotărârea nr. 30  cu 12 voturi pentru, 0  
abțineri şi nici un vot împotriva.  
   Dl. primar prezintă  Ordinea de zi a şedinţei convocate,  explică necesitatea adoptării 
hotărârilor,                                          

 
   Se supune la vot Ordinea de zi a şedinţei, care se aprobă prin  Hotărârea nr. 31  cu 12 voturi 
pentru, 0  abțineri şi nici un vot împotrivă. 
     

• În continuare, dl. secretar  general prezintă Procesul Verbal al şedinţei din data de 19. 02.  
2020,  proces  verbal care este aprobat  prin  Hotărârea nr. 31,  adoptat cu 12 voturi pentru, 0  
abțineri şi nici un vot împotrivă. 

• Dl. preşedinte de şedinţă preluând  conducere a şedinţei,  propune trecerea la primul  
punct al ordinii de zi, respectiv , „Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului comunei 
Roşiori pentru anul 2020 .”            



  

   Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat,  rectificarea  bugetului comunei propus pe 
anul 2020, detaliat pe capitole bugetare,  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 este adoptat cu 12 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin Hotărârea nr. 32 
     

* Se trece la  următorul punct al Ordinii de zi, respectiv, ” Proiect de hotărâre   privind   
aprobarea indicatorilor tehnico-economici   pentru realizarea obiectivul de investiții ” 
Reparații DC 19 loc. Mihai Bravu, comuna Rosiori, jud. Bihor” 
 
    Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, indicatorii tehnico-economici   pentru 
realizarea obiectivul de investiții ” Reparații DC 19 loc. Mihai Bravu, comuna Rosiori, 
jud. Bihor” explică necesitatea realizării trotuarelor în loc. Roșiori,   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 este adoptat cu 12 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin   
Hotărârea nr. 33. 
 
 
 

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