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PROCES  VERBAL 
 
          încheiat la data de 18. 02. 2021, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului  nr. 14 /12. 02. 2021  având următoarea 
 

Ordine de zi 
                                                                                                                                      
             

1. Proiect de hotărâre privind  asumarea sau neasumarea responsabilității organizării și 
derulării ”Programul pentru școli al României” 

- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
        * Proiect de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.3 
 

2. Proiect de hotărâre   pentru mandatarea primarului comunei Rosiori pentru efectuarea 
diligențelor necesare în vederea schimbării începând cu anul 2022 a modului de 
contractare și tarifare a  serviciului de salubrizare în comuna Rosiori  

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

 
3. 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. 
             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 purtând măști, 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 
Kencse Irma. 
 
           Se aprobă preşedinte de şedinţă d-na. consilier Kencse Irma, adoptându-se  Hotărârea 
nr. 13  cu 11 voturi pentru, 0  abțineri şi nici un vot împotriva.  
 
       Dl. primar prezintă  Ordinea de zi a şedinţei convocate, solicită aprobarea ei. 
 
          Se supune la vot Ordinea de zi a şedinţei cu suplimentarea propusă care se aprobă prin  
Hotărârea nr. 14  cu 11 voturi pentru, 0  abțineri şi nici un vot împotrivă. 
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     În continuare, dl. secretar prezintă Procesul Verbal al şedinţei din data de 21.01. 2021 
proces  verbal care este aprobat  prin  Hotărârea nr.15,  adoptat cu 11  voturi pentru şi nici un 
vot împotrivă. 
 
• D-na. preşedinte de şedinţă preluând  conducere a şedinţei,  propune trecerea la primul  
punct al ordinii de zi,  respectiv, „Proiect de hotărâre pentru asumarea sau neasumarea 
responsabilității organizării și derulării ”Programul pentru școli al României” 
 
     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, motivul pentru care a iniţiat proiectul de 
hotărâre,  adresa nr. 3251/2021 primită de la Consiliul Județean Bihor-Direcția Generală 
Economică prin care se supune atenției administrației publice locale asumarea sau neasumarea 
responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-
cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor 
pentru derularea masurilor educative, aferente programului pentru școli 
            Comisia de specialitate acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii. 
 
             Nefiind  intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot  Proiectul de 
Hotărâre  care este adoptat în forma inițiată cu 11 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin  
Hotărârea nr. 16 
 
• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv „Proiect de hotărâre  pentru 

mandatarea primarului comunei Rosiori pentru efectuarea diligențelor necesare în 
vederea schimbării începând cu anul 2022 a modului de contractare și tarifare a  
serviciului de salubrizare în comuna Rosiori” 
 

   Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, posibilitatea legală privind opțiunea 
Comunei ROSIORI de a alege modul de contractare și tarifare a  serviciului de salubrizare în 
comuna Rosiori  precum și cu privire la propunerea acesteia de a se tarifa/taxa serviciul de 
salubrizare a comunei Rosiori,  necesitatea  efectuării diligențelor  în vederea schimbării 
începând cu anul 2022 a modului de contractare și tarifare a  serviciului de salubrizare în 
comuna Rosiori, solicită aprobarea C.L.  
 
      Comisia de specialitate acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii. 
     
- dl. Consilier Blaga Dumitru nu este de acord cu art. 2 din proiect, respectiv, ” Art.2 .  Pentru 

persoanele fizice și juridice din din Comuna Rosiori care vor refuza încheierea de 
contracte de salubrizare, sau a căror contracte se reziliază pentru neplată cu operatorul 
de servicii, se va stabili o taxă specială care se va achita din bugetul local urmând ca 
sumele să fie recuperate de la cei în cauză.” 
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       Nefiind alte intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot  Proiectul de 
Hotărâre  care se aprobă prin  Hotărârea nr. 17  cu   8  voturi pentru,  2   abțineri şi 1 vot 
împotrivă. 
 
• Se  trece la diverse 
   - dl. secretar general amintește consilierilor locali, ca, aşa cum este prevăzut în OUG nr. 
57/2019, art.225 alin.2 să depună raportul anual de activitate pe anul 2020, pe masă, în fața 
fiecăruia găsindu-se situația ședințelor C.L., a comisiilor de specialitate precum și prezența 
fiecărui consilier la ședință. 
  - dl. primar prezintă spre informare solicitarea depusă de dl. Kelemen Tibor prin care solicită 
ca, acele locuințe care nu sunt locuite să fie exonerate de la plata taxei de salubrizare. 
- consilierii, invitați să dea cu părerea privind solicitarea făcută, sunt de părere că, cheltuielile 
de salubrizare trebuie suportată de întreaga comunitate, mai puțin d-na consilier Kencse Irma, 
care precizează faptul că, nu este de acord ca taxa de salubrizare să fie percepută și de la 
gospodăriile nelocuite.  
- d-na consilier Kencse Irma solicită lămuriri asupra faptului că, deși a fost prezentă la toate 
ședințele consiliului local, nu a primit indemnizația de consilier ce i se cuvine portivit 
legislației. 
- dl. secretar general prezintă prevederile art.212 ali.(1), (3), din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrative, potrivit căreia:    ” Articolul 212 – Indemnizatia -  
    
   (1) Pentru participarea la sedintele consiliului  si ale comisiilor de specialitate, 
consilierii locali, respectiv consilierii judeteni au dreptul la o indemnizatie lunara. 
Primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepr esedintilor consiliilor judetene nu li 
se acorda indemnizatie pentru participarea la sedin te. 
   ( 2) Indemnizatia lunara pentru consilierii locali, r espectiv judeteni care participa 
la sedintele ordinare ori la sedintele extraordinar e ale consiliului local, respectiv 
consiliului judetean si ale comisiilor de specialit ate este in cuantum de pana la 10% din 
indemnizatia lunara a primarului, respectiv a prese dintelui consiliului judetean, in 
conditiile prezentului cod, respectiv ale regulamen tului de organizare si functionare a 
autoritatii deliberative.  
   (3) Consilierii locali , respectiv consilierii judeteni au dreptul la inde mnizatia 
lunara doar daca participa la cel putin o sedinta a  autoritatii deliberative si o sedinta 
a comisiei de specialitate, pe luna , desfasurate in conditiile legii.” 

 
    Consilierii care nu au beneficiat de indemnizație de consilier pentru ședința din  luna 
anterioară nu au întrunit condițiile obligatorii prevăzute la alin.(3) neavând materiale de 
dezbătut pentru comisiile de specialitate din care fac parte comisiile respective nu au avut 
motiv de întrunire, prin urmare, membrii acelor comisii nu au participat decât la sedința 
consiliului local.     
     Ordinea de  zi epuizându-se, preşedintele de şedinţă declară închisă  şedinţa ordinară a 
Consiliului Local, mulţumind tuturor celor prezenţi pentru participare. 
                        
 
 
 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Kencse Irma 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


