ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA ROȘIORI
CONSILIUL LOCAL ROSIORI
Rosiori nr. 217, cod poștal 417238
Tel: 0259462383. Fax: 0259462383.
E-mail: primaria@rosiori.ro
Nr.1045 din 31.03.2022

PROCES VERBAL
încheiat la data de 29. 03. 2022, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare a Consiliului Local
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului nr. 30 /22. 03. 2022 având următoarea
Ordine de zi
1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispozitiei Primarului nr . 25 din 25. 02. 2022

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

privind completarea BUGETULUI INITIAL - sursa A - pe anul 2022
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special pentru Asociația
Intercomunitară Zona Nord Vest
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în
domeniul situațiilor de urgență, la nivelul Comunei Rosiori - actualizat 2022 - iniţiator – primarul comunei Roşiori
Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale și
financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență din comuna Roșiori pe anul 2022
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
Proiect de hotărâre privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul
Agricol al comunei Rosiori, pentru semestrul II al anului 2021 şi stabilirea măsurilor
pentru eficientizarea acestei activităţi
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
Proiect de hotărâre pentru acordarea unei diplome şi a unui premiu de fidelitate, familiilor
care au împlinit 25, 40 respectiv 50 de ani de convieţuire şi au domiciliul stabil în
comuna Roşiori, precum și aniversarea persoanelor vâstnicie din comună care au înplinit
70 de ani.
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
Proiect de hotărâre pentru modificarea programului activităților culturale din comuna
Roșiori aprobat pentru anul 2022 prin anexa 1 la HCL nr. 101/16.12.2021
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
Diverse

Făcându-se prezenţa consilierilor la şedinţă, se constată că sunt prezenţi un număr de 11
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie. Ședinţa este statutară.
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Ședința se desfășoară cu prezența fizică a consilierilor locali în sala de ședință al
Consiliului Local, consilierii consultă materialele ședinței puse la dispoziție cu posibilitatea
punerii de întrebări inițiatorului în legătură cu materialul supus dezbaterii.
Se alege președintele de ședință. Se propune ca președinte de ședință dl. consilier
Nagy Zoltan.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă dl. consilier Nagy Zoltan, adoptându-se Hotărârea
nr. 21 adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către
cei 11 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.
Se intonează imnul de stat al României.
*
Dl. președinte de ședință prezintă Ordinea de zi a şedinţei convocate de dl. primar,
solicită aprobarea ordinii de zi în forma propusă.
Se supune la vot Ordinea de zi a şedinţei care se aprobă prin Hotărârea nr. 22 adoptată
cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11
consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.
* În continuare, dl. secretar general prezintă Procesul Verbal al şedinţei din data de 17.02.
2022 proces verbal care este aprobat prin Hotărârea nr. 23, adoptată cu 11 de voturi
„pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11 consilieri prezenti la
ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.
* Dl. preşedinte de şedinţă propune trecerea la primul al ordinii de zi, respectiv, ” Proiect de
hotărâre privind validarea Dispozitiei Primarului nr . 25 din 25. 02. 2022 privind
completarea BUGETULUI INITIAL - sursa A - pe anul 2022”
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Dispozitia Primarului nr . 25 din 25. 02. 2022
prin care s-a efectuat completarea BUGETULUI INITIAL - sursa A - pe anul 2022 propusă
pentru validare cu influențele bugetere comunicate de AJFP Bihor, se solicită validarea ei în
forma emisă.
Comisia de specialitate nr.1 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Se trece la discuţii.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre care se aprobă prin Hotărârea nr. 24 adoptată
cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11
consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.
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* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv ”Proiect de hotărâre privind
acordarea mandatului special pentru Asociația Intercomunitară Zona Nord Vest”
Se prezintă Proiectul de Hotărâre, solicitarea Asociației Intercomunitare Zona Nord Vest,
prin care solicită acordarea unui mandat special în vederea exercitării atribuţiilor, drepturilor şi
obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d^1), d^2), i) - k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27,
art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se solicită aprobarea C.L..
Comisia de specialitate nr.4 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Se trece la discuţii.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre care se aprobă prin Hotărârea nr. 25 adoptată cu
11 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11 consilieri
prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.

* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv „Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență, la
nivelul Comunei Rosiori - actualizat 2022 -”
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Planul de analiză și acoperire a riscurilor în
domeniul situațiilor de urgență, la nivelul Comunei Rosiori - actualizat 2022”
propus pentru aprobare.
Comisia de specialitate nr.3 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Se trece la discuţii.
Nefiind intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot Proiectul de Hotărâre
care se aprobă prin Hotărârea nr. 26 adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11
consilieri în funcţie.
* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv ” Proiect de hotărâre pentru
aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru
gestionarea situațiilor de urgență din comuna Roșiori pe anul 2022”
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, planul de asigurare cu resurse umane, materiale
și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență din comuna Rosiori pe anul 2021 supus
spre aprobare.
Comisia de specialitate nr.3 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
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Se trece la discuţii.
Nefiind intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot Proiectul de Hotărâre
care se aprobă prin Hotărârea nr. 27 adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11
consilieri în funcţie.
* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv, „Proiect de hotărâre privind
aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Rosiori,
pentru semestrul II al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei
activităţi ”
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, stadiul de înscriere a datelor în Registrul
Agricol al comunei Rosiori pentru seimestrul II al anului 2021 precum şi stabilirea
măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, se solicită aprobarea C.L.
Comisia de specialitate nr. 2 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Se trece la discuţii.
Nefiind intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot Proiectul de Hotărâre care
se aprobă prin Hotărârea nr. 28 adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”,
0 „abţineri” de către cei 11 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în
funcţie.

* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv, „Proiect de hotărâre pentru
acordarea unei diplome şi a unui premiu de fidelitate, familiilor care au împlinit 25, 40
respectiv 50 de ani de convieţuire şi au domiciliul stabil în comuna Roşiori, precum și
aniversarea persoanelor vâstnicie din comună care au înplinit 70 de ani.”
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, se propune acordarea unei diplome şi a unui
premiu de fidelitate, familiilor din comuna Roșiori care au împlinit 25, 40 respectiv 50 de ani
de convieţuire, precum și aniversarea persoanelor vâstnicie din comună care au înplinit 70 de
ani, se solicită aprobarea C.L..
Comisia de specialitate nr.1 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Se trece la discuţii.
Nefiind intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot Proiectul de Hotărâre care
se aprobă prin Hotărârea nr. 29 adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”,
0 „abţineri” de către cei 11 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în
funcţie.
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* Se trece la ultimul punct al Ordinii de zi, ” Proiect de hotărâre pentru modificarea
programului activităților culturale din comuna Roșiori aprobat pentru anul 2022 prin
anexa 1 la HCL nr. 101/16.12.2021”
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, programul activităților culturale și costul
estimativ al acestora planificate în comuna Roșiori pentru anul 2022 în forma modificată ,
solicită aprobarea C.L.
Comisia de specialitate nr. 3 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Se trece la discuţii.
Nefiind intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot Proiectul de Hotărâre
care se aprobă prin Hotărârea nr. 30 adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11
consilieri în funcţie.
• Se trece la diverse
◊ - dl. secretar general solicită consilierilor locali, pentru cei care încă nu au depus, să
depună raportul anual de activitate pe anul 2021 precum și cei care au calitatea de președinți de
comisii să depună raportul anual de activitate și al comisiei de specialitate pe anul 2021, ca, aşa
cum este prevăzut în OUG nr. 57/2019, art.225 alin.2.
Ordinea de zi epuizându-se, preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa ordinară a
Consiliului Local, mulţumind tuturor celor prezenţi pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………

Nagy Zoltan

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

Varga Sandor
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