
 
 

ROMANIA 
JUDEŢUL  BIHOR 

COMUNA  ROSIORI 
CONSILIUL   LOCAL 

  
                                           H O T Ă R Â R E A  Nr.41 
                                               din 16. 04. 2020  

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei  consiliului local 
 
       Având în vedere prevederile prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art. 135, 
         În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROȘIORI 

adoptă prezenta Hotărâre 
 
      Art.1 . Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa ordinară  a Consiliului Local Roşiori din data de  din 16. 
04. 2020,  convocată conform dispoziţiei primarului nr. 25 / 09. 04. 2020,  după cum urmează:  
        

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului anului 2020.                                           
                               - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
2. Proiect de hotărâre privind  asigurarea cofinanțării proiectului intitulat ”Sprijin pentru pregătirea 

aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din zona de nord vest a judeţului Bihor, în perioada 2014-2020”                                         

                               - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor imobile cu destinația  de 

construcții și desfășurare de activități agrozootehnice, situate în comuna Roșiori, sat Mihai Bravu, 
proprietatea comunei Roșiori                                        

                               - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea volumului pubelelor cu asigurarea respectării principiului 

,,plătești cât arunci,,    
                                - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
5. Proiect de hotărâre privind  modificarea și  completarea HCL nr. 23/2014 privind  aprobarea 

concesionării unor terenuri din intravilanul  comunei, proprietatea comunei Roşiori,  ocupate de 
imobile din proprietatea persoanelor fizice sau juridice din comuna.            

                                - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public al Comunei Roșiori 

pentru investiția:  ”  Reabilitare stradă în comuna Roșiori, județul Bihor” 
                                - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
7. Diverse  

   Art.2.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei, prefectului județului Bihor, 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 „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” precum și afișare la 
afișierul primăriei.       

 
 
 
 
 
 

 

Hotărârea a fost adoptată cu   12   de voturi „pentru” , 0  voturi „împotrivă”, 0  „ abţineri” din totalul de 13 consilieri în 

funcţie 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Kerecsenyi Emeric 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


