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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. 3016  din 25. 10. 2021 
 

PROCES  VERBAL 
          încheiat la data de 21. 10. 2021, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului  nr. 77 /15. 10. 2021  având următoarea 
 

Ordine de zi 
 

1. Proiect de hotărâre privind  validarea Dispozitiei Primarului  nr . 68 din 27. 09. 2021 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2021  și rectificarea bugetului local pe anul 2021 

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

 
2. Proiect de hotărâre  pentru rectificarea Hotărârii nr.69/17.08.2021 privind   aprobarea 

constituirii unor numere cadastrale pentru străzile din comuna Rosiori,   înscrierea lor în 
evidențele C.F. în proprietatea publică al  comunei Rosiori, județul Bihor; 

- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.4 
 

3. 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.52975  Roşiori, 
concesionat ca teren aferent construcției ocupate de imobile din proprietatea unei 
persoanelor fizice din comuna                                     

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

 
4. Proiect de hotărâre   privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi 
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – 
Construire „Sală de educație fizică școlară din sat Roșiori, comuna Roșiori, judeţul Bihor”  

- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.4 

 
5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general 

actualizat şi asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu 
se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţii   “Canalizare 
și stație de epurare în comuna Roșiori” 
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- iniţiator – primarul comunei Roşiori 

* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
 

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ 
pentru proiectul: „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA ROSIORI” 

- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
 

* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
 
 

7. Diverse 
 
            Făcându-se prezenţa consilierilor la şedinţă, se constată că sunt prezenţi un număr de        
9     consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie, ședința este statutară. 
            
Absentează: - dl. consilier Kelemen Geza – absență motivată( în izolare la domiciliu - contact 
cu persoană infectată cu SarsCov2 din familie) 
                    - d-na consilier Szabo Annamaria - absență nemotivată  
 
            Ședința are loc ținându-se cont de faptul că Starea de alertă se menține în continuare,  
consilierii consultă materialele ședinței puse la dispoziție, cu posibilitatea punerii de întrebări 
inițiatorului în legătură cu materialul supus dezbaterii. 
         Ședința începe la ora planificată cu intonarea Imnului României după care se alege 
președintele de ședință. Se propune ca președinte de ședință dl. consilier  Blaga Dumitru. 
 
           Se aprobă ca preşedinte de şedinţă dl. consilier  Blaga Dumitru, adoptându-se  
Hotărârea nr. 78  adoptată cu   9    voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de 
către cei   9     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  achiziționarea de acțiuni la societatea APĂ 
CANAL NORD VEST SA”  , solicită aprobarea ordinii de zi cu suplimentarea propusă. 

 
          Se supune la vot Ordinea de zi a şedinţei cu suplimentarea propusă care se aprobă prin  
Hotărârea nr. 79  adoptată cu   9   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” 
de către cei   9     consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 
   *  În continuare, dl. secretar prezintă Procesul Verbal al şedinţei din data de 23. 09. 2021 
proces  verbal care este aprobat  prin  Hotărârea nr. 80,  adoptată cu   9   de voturi „pentru”,   
0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către cei   9     consilieri prezenti la ședința din totalul 
de 11 consilieri în funcţie. 
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  * Dl. preşedinte de şedinţă preluând  conducere a şedinţei,  propune trecerea la primul,  
punct al ordinii de zi,  respectiv, ” Proiect de hotărâre privind   validarea Dispozitiei 
Primarului  nr . 68 din 27. 09. 2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021  și 
rectificarea bugetului local pe anul 2021” 

  
      Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat,  Dispozitia Primarului  nr . 68 din 27. 09. 
2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 supusă pentru validare,  precum și 
influențele bugetera propuse pentru rectificare, în cadrul acestei ședințe, 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. 81  adoptată cu   9   de voturi „pentru”,   0    
voturi „împotrivă”,   0  „ abţineri” de către cei   9     consilieri prezenti la ședința din totalul  
de 11 consilieri în funcţie. 
. 

 
 

* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  „  Proiect de hotărâre pentru rectificarea 
Hotărârii nr.69/17.08.2021 privind   aprobarea constituirii unor numere cadastrale pentru 
străzile din comuna Rosiori,   înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea publică al  
comunei Rosiori, județul Bihor,,  
 

     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, explică necesitatea modificării 
subpunctelelor 6, 7, 8, 9, 11, 22, 23, 24, 25, 27 din Hotărârea  Consiliului Local  nr. 
69/17.08.2021 pentru a se putea continua lucrările de cadastrare a străzilor din comuna Rosiori,   
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. 82  adoptată cu   9   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   
0  „ abţineri” de către cei   9     consilieri prezenti la ședința din totalul  
de 11 consilieri în funcţie. 
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     * Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  „  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.52975  Roşiori, concesionat ca teren aferent construcției ocupate 
de imobile din proprietatea unei persoanelor fizice din comuna” 

     
    Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Raportul de evaluare întocmit de evaluator 
autorizat ANEVAR 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.52975  Roşiori, concesionat ca teren aferent construcției ocupate de 
imobile din proprietatea unei persoanelor fizice din comuna,   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. 83  adoptată cu   9   de voturi „pentru”,   0    voturi 
„împotrivă”,   0  „ abţineri” de către cei   9     consilieri prezenti la ședința din totalul  
de 11 consilieri în funcţie. 
 
 

 
     * Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  „  Proiect de hotărâre predarea către 
Ministerul Dezvoltării, Lucr ărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de 
Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară din sat 
Roșiori, comuna Roșiori, judeţul Bihor” 

     
    Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, terenul în suprafaţă de 3840 mp din totalul 
de 5525 mp, identificată conform PAD, care va fi anexă la HCL, înscris în Cartea Funciară 
nr. 52981, nr. cadastral 52981, proprietatea comunei Roșiori/ domeniul public,  în vederea şi 
pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii Proiect pilot – 
Construire „Sală de educație fizică școlară”, din  sat Roșiori, nr. 217, comuna Roșiori, 
judeţul Bihor,   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. 84  adoptată cu   9   de voturi „pentru”,   0    voturi 
„împotrivă”,   0  „ abţineri” de către cei   9     consilieri prezenti la ședința din totalul  
de 11 consilieri în funcţie. 
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      * Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  „ Proiect de hotărâre privind   
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general actualizat şi asigurarea 
finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la 
bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţii   “Canalizare și stație de epurare în 
comuna Roșiori” 

     
 Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, indicatorii tehnico-economici, devizul general 
actualizat  şi necesitatea asigurării finanţării de la bugetul local pentru categoriile de 
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţii   
“Canalizare și stație de epurare în comuna Roșiori” ,   solicită aprobarea C.L. 
     
Comisia de specialitate nr. 1. acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
 
Se trece la discuţii: 

- d-na consilier Kencse Irma precizează faptul că nu este de acord cu 
majorarea de prețuri, care se tot majorează, nu crede că această investiție 
se va finaliza cândva și va deveni funcțională. 

- De aceaș părere este și dl. consilier Șandor Titus Mircea  
 
            Nefiind alte intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot  Proiectul de 
Hotărâre  care se aprobă prin  Hotărârea nr. 85  adoptată cu   7   de voturi „pentru”,    2      
voturi „împotrivă”,   0  „ abţineri” de către cei   9     consilieri prezenti la ședința din totalul  
de 11 consilieri în funcţie. 
 

      Au votat împotrivă: - d-na. consilier Kencse Irma 
                                       - dl. consilier Șandor Titus Mirces 
 
      * Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  „  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul: „MODERNIZARE 
STRAZI IN COMUNA ROSIORI” 

 
     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, cererea de finantare si  devizul general 
estimativ pentru proiectul: „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA ROSIORI”  care se 
dorește să se depună pentru finanțarea investiției prin programul național de investiții „Anghel 
Saligny” ,   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. 86  adoptată cu   9   de voturi „pentru”,   0    
voturi „împotrivă”,   0  „ abţineri” de către cei   9     consilieri prezenti la ședința din totalul  
de 11 consilieri în funcţie. 
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 * Se trece la ultimul punct al Ordinii de zi, respectiv punctul suplimentat „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. 87  adoptată cu   9   de voturi „pentru”,   0    
voturi „împotrivă”,   0  „ abţineri” de către cei   9     consilieri prezenti la ședința din totalul  
de 11 consilieri în funcţie. 
. 

 
• Se  trece la diverse 
 
 
         

◊ dl. consilier Șandor Titus-Mircea : -  pune problema asigurării tabletelor școlare,  
 arată faptul că, deși Consiliul Local a votat asigurarea lor în școli încă nu s-au primit acele 
tablete. 
 
  

◊  dl. primar explică  faptul că, proiectul este în derulare, nu se știe exact momentul 
finalizării ei. 

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

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
           Blaga Dumitru 
 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


