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DISPOZIŢIA Nr. 9 
din 16 02. 2023 

privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară,  
 marti, 23 februarie 2023, ora 8:00 

 
 
 
 
           Având în vedere prevederile  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art. 134, 
art.135 şi art. 196 alin.1 lit.b.  
 
 
 
          Primarul comunei Roşiori 

DISPUNE: 
 
 
 
         Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al Comunei Roșiori, în ședință ordinară, marti, 23 
februarie 2023, ora 8:00 , la sediul său, situat în Roșiori, nr. 217  
        Art. 2 . Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii şi convocarea şedinţei  se 
încredinţează  dl. Varga Sandor– secretarul general al comunei prin compartimentul Relații cu 
publicul.  
        Art.3. Prezenta dispoziție se comunică,  în termenul prevăzut de lege, prefectului județului 
Bihor, secretarului general al comunei 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 „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 



                      Anexa la Dispoziția nr. 9 /16. 02. 2023 
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Proiectul  ordinii de zi 

a ședinței ordinare  a Consiliului Local Roșiori din data de 23. 02. 2023 
 
1. Proiect de hotărâre  privind rectificarea   bugetului comunei Roşiori pentru anul 2023    

- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru implementarea proiectului ,, HUB 
de servicii MMSS-SII MMSS” la nivelul comunei Rosiori , judetul Bihor”,  cod Mysmis 130963.                                    
-  iniţiator – primarul comunei Roşiori 

* Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.3 și4 

 
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind starea economică, socială  şi de mediu al comunei.                                    

-  iniţiator – primarul comunei Roşiori  
* Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 și 2 

               
4.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor comunei Roşiori 

-  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 

 
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului semestrial privind activitatea asistenților personali 

- iniţiator – primarul comunei Roşiori            
* Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.3 

                 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului  activităților culturale din comuna Roșiori  pentru anul 

2023                                      - iniţiator – primarul comunei Roşiori             
* Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 și 3 

               
7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea efectuarii de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat 

de cadastru și carte funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale aparținând unității administrativ-
teritoriale Comuna Rosiori din județul Bihor 

- iniţiator – primarul comunei Roşiori    
   * Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.4 

                  
8. Proiect de hotărâre privind  asumarea sau neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor 

de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului ”Programul pentru școli al 
României” 

- iniţiator – primarul comunei Roşiori        
* Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.3 și 4 

                     
9. Diverse 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
Ec.Kelemen Zoltan 

���� …………………………….……… 


