COMUNA ROSIORI
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL ROSIORI

Nr.1102 din 21.04.2020

PROCES VERBAL
încheiat la data de 16. 04. 2020, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare a Consiliului Local
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului nr. 25 /09. 04. 2020 având următoarea
Ordine de zi
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
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.
Față de ședințele precedente, ședința Consiliului Local se desfășoară respectându-se
forma distanțării sociale, consilierii consultă materialele ședinței puse la dispoziție, așezați în
sala primăriei în grupuri de câte trei, păstrând distanța de 2 metri unul față de celălalt, cu
posibilitatea punerii de întrebări inițiatorului în legătură cu materialul studiat.
Această măsură a fost luată pentru prevenirea infectării cu COVID-19
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După consultarea materialelor puse la dispoziție, au votat pe rând materialele ședinței după
cum urmează:
1. Alegerea președintelui de ședință
- a fost propus și ales dl. consilier Kerecsenyi Emeric adoptându-se Hotărârea nr. 40
cu 12 voturi pentru şi nici un vot împotriva.
2. Aprobarea Ordinii de zi: - aprobat cu 12 voturi pentru şi nici un vot împotriva prin
Hotărârea nr. 41
3. Procesul verbal a ședinței din 23.03.2020 prezentat de secretarul general al comunei –
aprobat prin Hotărârea nr. 42 cu 12 voturi pentru şi nici un vot împotriva
4. Rectificarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2020 : - inițiat de primarul
comunei, aprobat prin Hotărârea nr. 43 adoptată cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0
voturi împotrivă
Comisia de specialitate a prezentat aviz favorabil
Nu au fost formulate obiecții sau propuneri de modificare la acest punct.
5. 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” : - solicitat de către SC Apă Canal Nord-Vest SA, inițiat de primarul
comunei, aprobat prin Hotărârea nr. 44 adoptată cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0
voturi împotrivă
Comisia de specialitate a prezentat aviz favorabil
Nu au fost formulate obiecții sau propuneri de modificare la acest punct.
6. 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 : - inițiat de primarul comunei,
aprobat prin Hotărârea nr. 45 adoptată cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi
împotrivă
Comisia de specialitate a prezentat aviz favorabil
Nu au fost formulate obiecții sau propuneri de modificare la acest punct.
7. Aprobarea volumului pubelelor cu asigurarea respectării principiului ,,plătești cât
arunci,, : - solicitat de către AVE Bihor, inițiat de primarul comunei, aprobat prin
Hotărârea nr. 46 adoptată cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă
Comisia de specialitate a prezentat aviz favorabil
Nu au fost formulate obiecții sau propuneri de modificare la acest punct.
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8. 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: - solicitat de
către dl. Cuc Florian din Rosiori nr, 320 pentru soluționarea situației unei părți a
grădinii din intravilan folosită și ocupată de construcții agricole.
- inițiat de primarul comunei, aprobat prin Hotărârea nr. 47 adoptată cu 11 voturi
pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă
Comisia de specialitate a prezentat aviz favorabil
Nu au fost formulate obiecții sau propuneri de modificare la acest punct.
9.

Aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public al Comunei Roșiori pentru
investiția:
” Reabilitare stradă în comuna Roșiori, județul Bihor”

- solicitat de către C.J.Bihor prin Certificatul de Urbanism nr.69/10.02.2020, inițiat
de primarul comunei, aprobat prin Hotărârea nr. 48 adoptată cu 12 voturi pentru, 0
abțineri și 0 voturi împotrivă
Comisia de specialitate a prezentat aviz favorabil
Nu au fost formulate obiecții sau propuneri de modificare la acest punct.
10. Diverse
- d-na consilier Hiriț Geanina Alina transmite doleanțele locuitorilor din M.Bravu, zona
întitulată ”Valea plângerii” de a fi cuprinsă și strada lor în reabilitare, măcar să se pună
pietriș până să fie cuprinsă în program de asfaltare
- dl. Primar specifică faptul că, prioritățile de reabilitare din satul Mihai Bravu s-a decis
cu consultarea consilierilor din localitate, dacă vom avea posibilitate financiară pe
viitor, se vor cuprinde la modernizare și celelalte străzi încă nemodernizate.
.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………
Kerecsenyi Emeric

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………
Varga Sandor
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