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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA ROȘIORI 
C O N S I L I U L   L O C A L   R O S I O R I                                                                               

Rosiori  nr. 217, cod poștal 417238 
Tel: 0259462383. Fax: 0259462383. 

E-mail: primaria@rosiori.ro 

 

Nr. 2146  din 21.07.2021 
 

PROCES  VERBAL 
          încheiat la data de 19. 07. 2021, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului  nr. 42 /14. 07. 2021  având următoarea 
 

Ordine de zi 
                                                                                                                                      

 
1. Proiect de hotărâre privind  constituirea unui număr cadastral în intravilanul comunei Roșiori,   înscrierea 

acesteia în evidențele C.F. în proprietatea privata a  comunei Roșiori; 
- iniţiator – primarul comunei Roşiori 

* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.4 
 

2. Proiect de hotărâre privind   aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al 
comunei Rosiori, pentru trimestrul I al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei 
activităţi                           

- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.2 

 
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractării unui cab. Avocat pentru reprezentarea instituției în 

raportul juridic existent cu PPMT Bihor 
- iniţiator – primarul comunei Roşiori 

* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.4 
 

4. Proiect de hotărâre privind   aprobarea indicatorilor tehnico-economici (cantităţii de lucrări  și valoarea 
cheltuielilor pe obiectiv pentru realizarea investiției “ Drum- platforma deseuri Comuna Rosiori ” 

- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 și 2 

 
5. Proiect de hotărâre privind  achiziționarea de acțiuni la societatea APĂ CANAL NORD VEST SA 

- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 și 3 
6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii până la data de 31.10.2022 a Scrisorii de garanție nr.  
939/19.12.2017  de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 485.524,12 lei destinata acoperirii in proportie de 
100% a avansului de 485.524,12 lei conform Contractului de finantare nerambursabila nr. C 
0760CN00011660500092 din 31.10.2017, cu modificarile si completarile ulterioare incheiate cu AFIR 

- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
 
7. Proiect de hotărâre  privind aderarea Comunei Rosiori la Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară ITI 

IER-BARCĂU 
- iniţiator – primarul comunei Roşiori 

* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.4 
8. Diverse 
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            Făcându-se prezenţa consilierilor la şedinţă, se constată că sunt prezenţi un număr de 10  
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie, ședința este statutară. 
           Absent: - dl. consilier Toth Alexandru – plecat din localitate în vacanță cu familia 
            Ședința are loc ținându-se cont de faptul că, măsurile de distanțare stabilite prin Starea 
de alertă pentru prevenirea infectării cu COVID-19 încă sunt necesare de menținut precum și a 
faptului că Starea de alertă se menține în continuare,  consilierii consultă materialele ședinței 
puse la dispoziție, cu posibilitatea punerii de întrebări ini țiatorului în legătură cu materialul 
supus dezbaterii. 
 
           Se alege președintele de ședință. Se propune ca președinte de ședință d-na. consilier  
Szabo Annamaria. 
 
           Se aprobă ca preşedinte de şedinţă d-na. consilier Szabo Annamaria, adoptându-se  
Hotărârea nr. 51  adoptată cu   10   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” 
de către cei   10     consilieri prezenți la ședință din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 
*       Dl. primar prezintă  Ordinea de zi a şedinţei convocate, propune totodată suplimentarea 
ei cu: - ” Proiect de hotărâre   privind  aprobarea metodologiei și a prețurilor de 
valorificare a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietatea Comunei 
Rosiori” 
           - ”Proiect de hotărâre  privind  rectificarea   bugetului comunei Roşiori pentru anul 
2021”                                                                    

              , solicită aprobarea ordinii de zi cu suplimentarea propusă. 
 
          Se supune la vot Ordinea de zi a şedinţei care se aprobă prin  Hotărârea nr. 52  adoptată 
cu   10   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către cei   10     
consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 
   *  În continuare, dl. secretar prezintă Procesul Verbal al şedinţei din data de 29. 06. 2021 
proces  verbal care este aprobat  prin  Hotărârea nr. 53,  adoptată cu   10   de voturi „pentru”,   
0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către cei   10     consilieri prezenti la ședința din 
totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 
  * D-na. preşedintă de şedinţă preluând  conducere a şedinţei,  propune trecerea la primul,  
punct al ordinii de zi,  respectiv, ” Proiect de hotărâre privind constituirea unui număr 
cadastral în intravilanul comunei Roșiori,   înscrierea acesteia în evidențele C.F. în 
proprietatea privata a  comunei Roșiori” 
 

  
     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, necesitatea soluționării  cadastrale a 
imobilului în cauză conform documentației întocmite de topograful autorizat,   solicită 
aprobarea C.L. 
    Comisia de specialitate  4 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. 54  adoptată cu   10   de voturi „pentru”,   0    
voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către cei   10     consilieri prezenti la ședința din totalul  
de 11 consilieri în funcţie. 

 
 

* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  „  Proiect de hotărâre privind     aprobarea 
analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Rosiori, pentru 
trimestrul I al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi ,,  
 

     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, stadiul de înscriere a datelor în Registrul 
Agricol al comunei Rosiori  pentru trimestrul I al anului 2021 precum şi stabilirea măsurilor 
pentru eficientizarea acestei activităţi,   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. 55  adoptată cu   10   de voturi „pentru”,   0    
voturi „împotrivă”,   0  „ abţineri” de către cei   10     consilieri prezenti la ședința din totalul  
de 11 consilieri în funcţie. 

 
* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  „  Proiect de hotărâre privind   aprobarea 
contractării unui cabinet Avocat pentru reprezentarea instituției în raportul juridic existent 
cu PPMT Bihor,,  
 

     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, d-na președinte de ședință dă citire 
adreselor transmise de către PPMT Bihor către Consiliul local prin cabinet avocat Szatmari 
Sandor Ferenc ,   solicită aprobarea C.L. 
    Comisia de specialitate nr. 4  acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
 
Se trece la discuţii: 
 
     - Dl. Consilier Blaga Dumitru întreabă, cu ce drept se solicită motivul   
lipsei unui consilier la sedința consiliului local sau a comisiei din care face parte validat pe altă 
listă de formațiune politică decât PPMT? 

- Ce legătură are o adresa formulată către Consiliul local cu aparatul  
primarului? 
     - d-na Kencse Irma – consilier din partea formațiunii PPMT îi răspunde ” Mergeți la avocat 
și să-l întrebați” 
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        Nefiind alte intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot  Proiectul de 
Hotărâre  care se aprobă prin  Hotărârea nr. 56  adoptată cu   8   de voturi „pentru”,     1                
voturi „împotrivă”,   1  „ abţineri” de către cei   10     consilieri prezenti la ședința din totalul  
de 11 consilieri în funcţie. 

 
             Votat împotrivă: - d-na consilier Kencse Irma 
              S-a abținut: - dl. consilier Șandor Titus Mircea 
 

* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  „  Proiect de hotărâre privind    aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici (cantităţii de lucrări  și valoarea cheltuielilor pe obiectiv 
pentru realizarea investiției “ Drum- platforma deseuri Comuna Rosiori ” 

 
     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, indicatorii tehnico-economici a drumului 
propus pentru realizare ,   solicită aprobarea C.L. 
    Comisiile de specialitate nr. 1 și 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. 57  adoptată cu   10   de voturi „pentru”,   0    
voturi „împotrivă”,   0  „ abţineri” de către cei   10     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    
achiziționarea de acțiuni la societatea APĂ CANAL NORD VEST SA” 

 
     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, explică necesitatea și  modalitatea 
cumpărării acțiunilor propuse reprezentând o parte din acțiunile puse la vânzare de către 
comuna borș,   solicită aprobarea C.L. 
    Comisiile de specialitate nr. 1 și 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. 58  adoptată cu   10   de voturi „pentru”,   0    
voturi „împotrivă”,   0  „ abţineri” de către cei   10     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 prelungirii până la data de 31.10.2022 a Scrisorii de garanție nr. 939/19.12.2017  
de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 485.524,12 lei destinata acoperirii in proportie de 
100% a avansului de 485.524,12 lei conform Contractului de finantare nerambursabila nr. 
C 0760CN00011660500092 din 31.10.2017, cu modificarile si completarile ulterioare 
incheiate cu AFIR” 
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     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, motivul pentru care a iniţiat proiectul de 
hotărâre,  explică necesitatea adoptării hotărârii pentru a putea continua lucrările la investiția 
propusă, 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. 59  adoptată cu   10   de voturi „pentru”,   0    
voturi „împotrivă”,   0  „ abţineri” de către cei   10     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    
aderarea Comunei Rosiori la Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară ITI IER-
BARCĂU” 

 
     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, motivul pentru care a iniţiat proiectul de 
hotărâre,  explică necesitatea aderării comunei la Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară 
ITI IER-BARCĂU , solicită aprobarea C.L, 
 
            Comisia de specialitate nr. 4 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. 60  adoptată cu   10   de voturi „pentru”,   0    
voturi „împotrivă”,   0  „ abţineri” de către cei   10     consilieri prezenti la ședința din totalul  
de 11 consilieri în funcţie. 

 
*   Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv punctul suplimentat, „  Proiect de 
hotărâre privind    aprobarea metodologiei și a prețurilor de valorificare a masei lemnoase 
care se recoltează din fondul forestier proprietatea Comunei Rosiori” 
 
     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, motivul pentru care a iniţiat proiectul de 
hotărâre,  
 - Raportul nr. 2280/15. 07. 2021 privind fundamentarea prețului de valorificare a masei 
lemnoase din partida nr. 70029 PR.Rosiori, elaborat de OS Sacueni și fi șa de fundamentare nr. 
2280/15. 07. 2021 de fundamentare a prețului de valorificare a masei lemnoase fasonate, emis 
de OS Săcueni; 
                  - Raportul nr. 2281/15. 07. 2021 privind fundamentarea prețului de valorificare a 
masei lemnoase din partida nr. 70030 PR.Rosiori, elaborat de OS Sacueni și fi șa de 
fundamentare nr. 2281/15. 07. 2021 de fundamentare a prețului de valorificare a masei 
lemnoase fasonate, emis de OS Săcueni,      solicită aprobarea C.L, 
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            Comisia de specialitate nr.1, în cadrul ședinței Consiliului local, 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. 61  adoptată cu   10   de voturi „pentru”,   0    
voturi „împotrivă”,   0  „ abţineri” de către cei   10     consilieri prezenti la ședința din totalul  
de 11 consilieri în funcţie. 

 
 
 * Se trece la ultimul punct al Ordinii de zi, respectiv punctul suplimentat „Proiect de hotărâre  
privind rectificarea bugetului comunei Roşiori” 
     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, influențele bugetera propuse pentru 
rectificare, solicită aprobarea C.L. 
    Comisia de specialitate nr.1, în cadrul ședinței Consiliului local, 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. 62  adoptată cu   10   de voturi „pentru”,   0   voturi 
„împotrivă”,   0  „ abţineri” de către cei   10     consilieri prezenti la ședința din totalul  
de 11 consilieri în funcţie. 

 
 
• Se  trece la diverse 
 

◊ dl. consilier Șandor Titus-Mircea : -  propune  ca proprietarii care nu-și intrețin zona  
pivnițelor din proprietate să fie sancționați cu amendă contravențională. 

- pune problema indemnizațiilor de consilier, arată că din indemnizația de 
consilier nu se poate reține contribuția la pensii și sănătate. 

 
◊  dl. primar precizează faptul că, din câte știe, din indemnizații nu se rețin aceste  

contribuții, dar problemele de natură financiară se pot clarifica  cu contabilitatea primăriei. 
    
              
 Ordinea de  zi epuizându-se, preşedintele de şedinţă declară închisă  şedinţa ordinară a 
Consiliului Local, mulţumind tuturor celor prezenţi pentru participare.                       
 
 
 
 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
           Szabo Annamaria 
 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


