COMUNA ROSIORI
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL ROSIORI

Nr. 1769 din 02.07.2020

PROCES VERBAL
încheiat la data de 30. 06. 2020, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare a Consiliului Local
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului nr. 37 /24. 06. 2020 având următoarea
Ordine de zi
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului anului 2020.
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare în vederea actualizarii
prețului de concesionare, respectiv, stabilirii prețului de pornire a vânzării terenurilor din
intravilanul comunei, proprietatea comunei Roşiori, înscris în C.F. nr.1160,1226 și nr.6
Roşiori, ocupate de imobile din proprietatea persoanelor fizice din comuna.
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
3. Proiect de hotărâre privind constituirea unor numere cadastrale în intravilanul comunei
Rosiori, înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea privata a comunei Rosiori.
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
aparatului propriu al primăriei și a Regulamentului de ordine interioara a aparatului de
specialitate al primarului comunei Rosiori.
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
5. Proiect de hotărâre privind prelungirea Scrisorii de Garantie nr. 939/19.12.2017 de la
FNGCIMM S.A. – 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
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
6. 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.
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, ședința Consiliului Local se desfășoară respectânduse forma distanțării sociale, consilierii consultă materialele ședinței puse la dispoziție purtând
măști, fiind așezați în sala primăriei păstrând distanța de 2 metri unul față de celălalt, cu
posibilitatea punerii de întrebări inițiatorului în legătură cu materialul studiat.
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Consilierii după prezentarea ordinii de zii a ședinței precum și a materialelor ședinței
transmise pentru consultare, au votat pe rând materialele ședinței după cum urmează:
1. Alegerea președintelui de ședință
- a fost propus și ales dl. consilier Robos Gavril adoptându-se Hotărârea nr. 55 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. 56
3. Procesul verbal a ședinței din 27. 05.2020 prezentat de secretarul general al comunei –
aprobat prin Hotărârea nr. 57 cu 12 voturi pentru şi nici un vot împotriva

4. Rectificarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2020 : - inițiat și prezentat de
primarul comunei, aprobat prin Hotărârea nr. 58 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. Aprobarea Raportului de evaluare în vederea actualizarii prețului de concesionare,
respectiv, stabilirii prețului de pornire a vânzării terenurilor din intravilanul comunei,
proprietatea comunei Roşiori, înscris în C.F. nr.1160,1226 și nr.6 Roşiori, ocupate de
imobile din proprietatea persoanelor fizice din comuna, inițiat și prezentat de primarul
comunei, aprobat prin Hotărârea nr. 59 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. Constituirea unor numere cadastrale în intravilanul comunei Rosiori, înscrierea lor
în evidențele C.F. în proprietatea privata a comunei Rosiori: - inițiat și prezentat de
primarul comunei, aprobat prin Hotărârea nr. 60 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. Actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al
primăriei și a Regulamentului de ordine interioara a aparatului de specialitate al
primarului comunei Rosiori, inițiat de primarul comunei, prezentat de către secretarul
general al comunei, aprobat prin Hotărârea nr. 61 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. Prelungirea Scrisorii de Garantie nr. 939/19.12.2017 de la FNGCIMM S.A. – 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, inițiat și prezentat de primarul comunei,
aprobat prin Hotărârea nr. 62 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.

9. Diverse
Nu au fost intervenții din partea consilierilor la acest punct.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

 …………………………….………
Robos Gavril

 ………………….………
Varga Sandor
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