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COMUNA ROSIORI 
JUDEȚUL BIHOR                                                          Nr. 491/20.02.2020 
CONSILIUL LOCAL ROSIORI 

 
PROCES  VERBAL 

 
          încheiat la data de 19. 02. 2020, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului  nr. 9 /13. 02. 2020  având următoarea 
 

Ordine de zi 
1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de execuţie al bugetului comunei Roşiori pentru anul 

2019 -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea   bugetului comunei Roşiori pentru anul 2020  - iniţiator – 

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

comunei.  
                                  -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor comunei Roşiori 

                               -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
5. Proiect de hotărâre  privind desemnarea a 2 consilieri locali în comisia de evaluare profesională 

individuală al secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale. 
                                 - iniţiator – primarul comunei Roşiori 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  ajustării tarifelor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de salubritate al comunei Roșiori  încheiat cu RER VEST S.A. 

                    - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
7. Proiect de hotărâre privind   aprobarea indicatorilor tehnico-economici   pentru realizarea obiectivul 

de investiții ” Realizare trotuare cu pavaje în comuna Rosiori, jud. Bihor” 
                                - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
8. Proiect de hotărâre privind   aprobarea indicatorilor tehnico-economici   pentru realizarea obiectivul 

de investiții ” Realizare diguri în comuna Rosiori, jud. Bihor” 
                                - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
9.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul 

situatiilor de urgenta, la nivelul Comunei  Rosiori   - actualizat 2020 -               
                                      - iniţiator – primarul comunei Roşiori 

10.     Proiect de hotărâre privind  aprobarea   planului de asigurare cu resurse umane, materiale si 
financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta din comuna Rosiori pe anul 2020                                        

- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
 
11. Diverse 

 
            Făcându-se prezenţa consilierilor la şedinţă, se constată că sunt prezenţi un număr de 
13consilieri 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 ordinară a consiliului local, după care se propune  alegerea 
preşedintelui de şedinţă, este propus dl.consilier Kelemen Geza. 
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           Nefiind altă propunere, se supune la vot şi este ales în unanimitate preşedinte de 
şedinţă dl.consilier Kelemen Geza, adoptându-se Hotărârea nr. 17  cu  13  voturi pentru şi 
nici un vot împotriva.  
       Dl. primar prezintă  Ordinea de zi a şedinţei convocate. 
   Se supune la vot Ordinea de zi a şedinţei  care se aprobă prin  Hotărârea nr. 18  cu 13 
voturi pentru şi nici un vot împotrivă. 
     În continuare, dl. secretar prezintă Procesul Verbal al şedinţei din data de 30.01. 2020 
proces  verbal care este aprobat  prin  Hotărârea nr.19,  adoptat cu 13  voturi pentru 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 pentru aprobarea  contului de 
execuţie al bugetului comunei Roşiori pentru anul 2019” 
Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat,  prezintă  Contul de execuţie a bugetului pe 
anul 2019, realizările și nerealizările anului 2019,  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 13 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin  
Hotărârea nr. 20 
 
• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv „Proiect de hotărâre privind 

aprobarea   bugetului comunei Roşiori pentru anul 2020  ” 
      Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat,   bugetul comunei propus pe anul 2020 
detaliat pe capitole bugetare,  solicită aprobarea C.L.. 
Dl.secretar precizează faptul că,  în data de 09. 01. 2020, prin anunțul public înregistrat sub 
nr. 47/09.01.2020, în conformitate cu prevederile art.6 alin(1) şi (2) din Legea nr. 52 / 2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică şi a Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public, s-a adus la cunoştinţa publică, prin afişare la 
afişierul primăriei, pentru consultare,  proiectul  bugetului comunei Roşiori pentru anul 
2020. 
       Până la data prevăzută ca termen limită de depunere în scris a propunerilor, 
sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare în legătură cu  bugetului comunei Roşiori 
propus pentru anul 2020, respectiv, până la data de 10. 02. 2020 și nici până la data 
aprobarea ei,  la Compartimentul Financiar-Contabil a primăriei comunei Roşiori nu s-a 
depus nici o propunere, sugestie cu valoare de recomandare  în legătură cu  bugetului 
comunei Roşiori expus pentru consultare. 
 
      Comisia de specialitate acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii. 
    Dl. Primar precizează faptul că, conform unui nou raport de specialitate întocmit de 
compartimentul de specialitate, înregistrat sub nr.79/18.02.2020 proiectul Bugetului  Inițial 
expus pentru consultare a suferit modificări fiind Bugetul Inițial care se propune spre 
aprobare Consiliului Local pentru anul 2020 conținând influențele bugetere comunicate de 
AJFP Bihor. 
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       Nefiind  intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot  Proiectul de 
Hotărâre  care este adoptată cu 13 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin  
Hotărârea nr. 21 
 
•  Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv, „Proiect de hotărâre pentru  
aprobarea Raportului privind starea economică, socială  şi de mediu al comunei” 
   Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat,  Raportul privind starea economică, 
socială  şi de mediu al comunei propus pentru aprobare. 
      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 13 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin  
Hotărârea nr.22 
 
• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv „Proiect de hotărâre pentru 

aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor comunei Roşiori” 
   Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat,  Raportul privind gestionarea bunurilor 
comunei Roşiori  supus spre aprobare. 
    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 13 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin 
 Hotărârea nr. 23. 

 
• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  respectiv, ”Proiect de hotărâre privind  
 desemnarea a 2 consilieri locali în comisia de evaluare profesională individuală al 
secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale.” 
     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat,  dl. Secretar prezintă cadrul legal ce a 
stat la baza inițierii proiectului de hotărâre, precum și activitatea sa depusă pentru 
îndeplinirea atribuțiilor Consiliului Local în anul 2019. 
   Comisia de specialitate,  acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii. 

- Consilieri locali propuși  în comisia de evaluare profesională individuală al  
secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale sunt: 

-                             - dl. Consilier Barcs Ianos 
-                            - dl. Consilier Blaga Dumitru 

                 Nefiind  alte intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot  Proiectul 
de Hotărâre cu propunerile făcute, care este adoptat cu 13 voturi pentru şi nici un vot 
împotrivă prin  Hotărârea nr. 24 
 
* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv  „Proiect de hotărâre privind 
aprobarea  ajustării tarifelor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
salubritate al comunei Roșiori încheiat cu RER VEST S.A..”            
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 Dl. primar prezintă: - Proiectul de Hotărâre iniţiat,  
                              - Solicitarea depusă de RER VEST S.A prin care transmite spre aprobare 
propunerea de ajustare a tarifelor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciului  
de salubritate al comunei Roșiori precum și fi șa de fundamentare anexată în susținerea 
noilor valori propuse spre aprobare. 
           - prevederile Contractului NR. 213/26.09.2016/ privind delegarea de gestiune a 
serviciului public de salubrizare a Comunei Rosiori , art. 6. ”Tarife practicate” și art. 23 
” Alte clauze”,  
 
    Comisia de specialitate, acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
 
Se trece la discuţii. 

 
       Nefiind  alte  intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot  Proiectul de 
Hotărâre  care este adoptat cu 13 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin  
Hotărârea nr. 25 
 

 * Se trece la  următorul punct al Ordinii de zi, respectiv, ” Proiect de hotărâre   privind   
aprobarea indicatorilor tehnico-economici   pentru realizarea obiectivul de investiții  
”  Realizare trotuare cu pavaje în comuna Rosiori, jud. Bihor” 

 
    Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, indicatorii tehnico-economici   
pentru realizarea obiectivul de investiții ” Realizare trotuare cu pavaje în 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 13 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin   
Hotărârea nr. 26. 
 

 * Se trece la  următorul punct al Ordinii de zi, respectiv, ” Proiect de hotărâre   privind   
aprobarea indicatorilor tehnico-economici   pentru realizarea obiectivul de investiții  
  ” Realizare diguri în comuna Rosiori, jud. Bihor” 
  Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, indicatorii tehnico-economici   pentru 
realizarea obiectivul de investiții ”” Realizare diguri în comuna Rosiori, jud. Bihor” 
explică necesitatea realizării unor diguri  în loc. Roșiori, cheltuielile investiției, în valoare 
de 156734,24 lei se va asigura din bugetul local  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 13 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin   
Hotărârea nr. 27. 
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• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  respectiv, „Proiect de hotărâre pentru 

aprobarea   Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de 
urgenta, la nivelul Comunei  Rosiori   - actualizat 2020” 

          Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Planul de analiza si acoperire a 
riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta, la nivelul Comunei  Rosiori   - actualizat 2020” 
 propus pentru aprobare. 
      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 13 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin  
Hotărârea nr. 28 
 
 

• Se trece la ultimul punct al Ordinii de zi,  respectiv,  „Proiect de hotărâre privind 
aprobarea   planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru 
gestionarea situatiilor de urgenta din comuna Rosiori pe anul 2020                                                  

 
      Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat,  planul de asigurare cu resurse umane, 
materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta din comuna Rosiori pe anul 
2020  supus spre aprobare. 
    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 13 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin 
 Hotărârea nr. 29. 
 
 
• Se  trece la diverse 

 
   - dl. secretar general amintește consilierilor locali, ca, aşa cum este prevăzut în OUG nr. 
57/2019, art.225 alin.2 să depună raportul anual de activitate pe anul 2019, pe masă, în fața 
fiecăruia găsindu-se situația ședințelor C.L., a comisiilor de specialitate precum și prezența 
fiecărui consilier la ședință. 
    
    Ordinea de  zi epuizându-se, preşedintele de şedinţă declară închisă  şedinţa ordinară a 
Consiliului Local, mulţumind tuturor celor prezenţi pentru participare. 
                 
  
            Preşedinte de şedinţă                                                Contrasemnează 
          KELEMEN GEZA                                                 Secretar general u.a.t.                                                                                                             
                                                                                              VARGA SANDOR 
 
                                                 


