
Judeţul Bihor                                                                                   ANEXA LA H.C.L. Nr.  14 /23.02.2023   
PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIORI 
Loc. Roşiori Bihor, 217 
jud. Bihor, Cod poştal: 417238 
www.rosiori.ro 
 
 

RAPORT  
privind starea economico-socială şi de mediu a comunei Roşiori  

cu privire la anul 2022 
 
 
 

În baza prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare şi a celorlalte acte normative în vigoare, activitatea instituţiei a vizat creşterea 
permanentă a calităţii muncii şi a urmărit instituirea unor modalităţi de lucru în deplină concordanţă cu 
legalitatea şi cu eficienţa, la toate nivelurile reprezentate de primarul comunei, comisiile de specialitate şi 
conducerea operativă a aparatului de specialitate al primarului.  

O atenţie deosebită şi un sprijin nemijlocit s-a acordat pentru funcţionarea în bune condiţii a 
activităţilor de investiţii social culturale şi edilitar-gospodăreşti şi a tuturor activităţilor în care Consiliul 
local, primarul comunei şi aparatul de specialitate au fost implicaţi.  

Pregătirea şedinţelor Consiliului local s-au făcut  în bune condiţii, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare,  în sensul convocării, întocmirii documentelor prevăzute de lege şi analizării 
materialelor  prezentate pentru a fi dezbătute în şedinţele comisiilor de specialitate.  

Consiliul local s-a întrunit în anul 2022 în 12 şedinţe ordinare, 1 sedință extraordinară și 3 sedințe 
extraordinare de îndată .  

Toate şedinţele au fost publice, asigurându-se transparenţă lor faţă de locuitorii comunei. Au fost 
adoptate 108 hotărâri, care au fost facute publice la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format 
electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  
DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei şi au fost comunicate tuturor autorităţilor, 
instituţiilor şi persoanelor interesate.                     

Comunicarea hotărârilor Consiliului local către Instituţia Prefectului pentru controlul de legalitate 
s-a făcut în termen şi nici o hotărâre adoptată nu a fost atacată de către acesta, la instanţa de contencios 
administrativ, pe motiv de nelegalitate.  

Proiectele de hotărâri au fost iniţiate de primarul comunei, au fost aduse la cunoștința publică în 
termenele și modalitatea prevăzută de legislația în vigoare, în unele situații cu existența consultări 
informale ale  cetăţenilor comunei înaintea luării unor decizii. Aceste  laturi ale comunicării şi implicării 
democratice dorim să o încurajăm și în perioada  următoare pentru a creşte gradul de transparenţă 
decizională, a valori democratice şi competitivitate a autorităţii locale. 

 
 

PRIMĂRIA COMUNEI RO ŞIORI  
 
 

Conducerea instituţiei 
 
Conducerea Primăriei pentru perioada de referinţă, a fost asigurată de:  
 
        • PRIMAR: ec.Kelemen Zoltán  
        • VICEPRIMAR: Kerecsenyi Emeric 
        • SECRETARUL COMUNEI RO ŞIORI: Varga Sándor 
 

Pe plan intern, situaţia s-a caracterizat îndeosebi prin asigurarea continuităţii proiectelor începute 
pe parcursul anilor precedenţi precum și de atragerea de fonduri noi de finanțare externă.  

 
Principalele elemente şi valori socio-economice urmărite s-au încadrat în asigurarea cooperării cu 

factorii administrative locali din regiunea imediat învecinată, şi totodată, cu privire la colaborarea 
transfrontalieră, organizându-se o serie de întâlniri pe acest domeniu.  



 
La finele anului 2022, în cadrul  Primăriei Comunei Roşiori şi-au desfăşurat activitatea un număr 

de 16 salariaţi (în loc de 22 conf. prev. OUG 63/2010) din care 7 funcţionari publici, doi demnitari 
(primar, viceprimar), 7 persoane cu contract individual de muncă din aparatul primarului, precum şi 10 
persoane cu contract individual de muncă - Asistenţi personali. 
       Pentru a se putea asigura buna funcţionare a administraţiei publice locale, soluţionarea problemelor 
zilnice şi deservirea populaţiei în condiţii optime ar fi necesar ocuparea cu personal calificat a cel puțin 3 
posturi vacante. 
          O prioritate în activitatea instituţiei au fost şi rămân în continuare  atragerea de fonduri 
nerambursabile prin diferitele programe existente la nivel guvernamental şi European.  

 
Domeniul buget, impozit, financiar al comunei Rosiori. 
 
Elementele definitorii ale bugetului local pentru anul 2022 se încadrează în valorile cuprinse 

între de  15.252,93  mii lei, însemnând partea de venituri şi 16.374,23 mii lei la partea de cheltuieli.     
Capitolul privind încasarea dinspre agenţi economici locali este principalul element ce dorim să-l 

urmărim pe perioada imediat următoare, în sensul încurajării venirii de noi investitori înspre localităţile 
comunei noastre. Totodată, s-au acordat ajutoare pentru incalzirea locuintei conform O.U.G. nr.107/2006 
pentru modificarea O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si 
a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare în sumă 
de   53.732 lei, asigurându-se plata la zi şi în întregime a acestora.  

Tot pe linie de asistenţă socială s-au finanţat drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi 
cu handicap grav, în sumă de   378.083 lei, precum și indemnizațiile plătite unor persoane cu handicap 
grav în sume de 379.852  lei  
Din bugetul local s-au finanţat în 2022 lucrări de investiţii în sumă de  824.731,09 lei și reparații 407.460 
lei. 

 
Date cu privire la impozitele şi taxele locale. 
 

          În evidenţele Primăriei s-au înregistrat la finalul anului 2022 un număr de 3016 contribuabili, din 
care 2815 persoane fizice şi 201 persoane juridice.  

 
Caracteristici principale ale operaţiunilor realizate: 
          -  Operarea în baza de date şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale conform declaraţiilor depuse de 
contribuabili.   
          -  Verificarea şi controlul exactităţii datelor înscrise în declaraţii, în conformitate cu actele notariale 
sau contabile anexate.  
          -  Identificarea persoanelor fizice şi juridice care posedă bunuri supuse impozitării, dar nedeclarate 
şi întreprinderea de acţiuni pentru intrarea acestora în legalitate.   
           -   Întocmirea declaraţiilor de impunere conform Codului fiscal.  
           -   Încasarea sumelor datorate de contribuabilii persoane fizice şi juridice, calcularea şi încasarea 
majorărilor pentru plăţile efectuate după expirarea termenelor legale de plată.  
            -   Urmărirea permanentă a situaţiei sumelor restante şi luarea măsurilor legale, de la caz la caz.- 
Urmărirea permanentă a amenzilor de circulaţie (verificare, încasare, debitare).  
De remarcat faptul că s-au eliberat un număr de 0 autorizaţii pentru persoane fizice in domeniul prestari 
servicii.  
 
ACTIVITATI DE PROTOCOL, DESERVIRE  

- Aprovizionarea cu obiecte de inventar diverse, materiale, consumabile, carburanţi şi lubrefianţi, 
piese de schimb, etc., pentru buna desfăşurare a activităţii compartimentelor Primăriei.    

- calculul consumului lunar de carburant pe fiecare autoturism în parte.  
Altele:  
- Fotografierea aspectelor importante din viaţa comunei şi activitatea Primăriei;  
- Întocmirea diferitelor acte, avize, legitimări, legitimaţii, precum şi organizarea diferitelor 

evenimente cultural-artistice şi sportive.  
 
 
 



 
RELATII CU PUBLICUL ASISTENTA  SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA  
 
În anul 2022 s-au realizat:  
 
◊ Anchete sociale:  118 din care:  

        • pentru ajutor social cf. Legii 416/2001: 0 
        • pentru curatele: 0 
        • pentru burse şcolare:  17 
        • pentru poliţie şi judecătorie: 6 
        • pentru alocaţii de susţinere: 13 
        • pentru locuinţe: 0 
        • pentru protecţia copilului: 18 
        • pentru handicap: 41 
        • pentru indemnizaţie conf. Ordinului 794/380/2002: 5 
• pentru diverse alte solicitări: 18 

 
Totodată, s-au întocmit:  
 

• Dosare noi pentru ajutor social:  0 
• Dosare alocaţii de susţinere a familiei: 2  
• Dosare alocaţii de stat: 10 
• Indemnizaţii creştere copil: 14 
• Dosare angajare asistenţi personali: 3  
• Dosare indemnizaţii cf. Ordinului 794/380/2002: 5 
• Dosar ajutor de deces: 0  
• Adeverinţe ajutor social: 0 

     • Răspunsuri cereri, petiţii: - cereri anchete sociale: 59 
                                                 - cereri ajutor de încălzire: 46 
     • Dispoziţii ajutor social (acordare, modificare nr. membri şi cuantum, suspendare, încetare, reluare 
plată ajutor social, ajutor încălzire): 6 
     • Dispoziţii alocaţii de susţinere a familiei (acordare, modificare nr. membri şi cuantum, suspendare, 
încetare, reluare plată):  5 
     • Dispoziţii angajare, prelungire, încetare contracte de muncă asistenţi personali: 6 
     • Dispoziţii ajutoare de urgenţă, de înmormântare: 0 
     • Contracte de muncă asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav:  3 
     • Distribuire de alimente din cadrul Programului P.E.A.D. pentru – 216 persoane 
   - beneficiari: 216 
 
Alte activităţi cu caracter periodic: - 
     
     • Întocmire, verificare fişe de calcul ajutor social (lunar)  
     • Pontaj asistenţi personali (lunar)  
     • Întocmire state plată ajutor social (lunar)  
 
Rapoarte şi sinteze întocmite şi transmise periodic:  
     
     • Raport statistic Legea 416/2001 (lunar)  
     • Situaţie Legea 416/2001 lemne, carbuni, combustibili petrolieri (lunar)  
     • Situaţie Legea 416/2001 pentru Casa de Asigurări de Sănătate (lunar)  
     • Situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate pentru D.G.A.S.P.C Bihor (lunar)  
     • Raport statistic persoane cu handicap (trimestrial, lunar si semestrial) 
 
 
 
 
 
 



 
Activitatea de stare civilă din incinta Primăriei  

 
.  

ACTIVITATEA  2022  

Număr acte stare civilă înregistrate,  
din care:  

52 

- acte naştere  1 

- căsătorii  10 

- decese  41 

Număr certificate stare civilă eliberate (inclusiv duplicate),  
din care:  

64 

-  naştere  10 

- căsătorii  11 

- decese  43 

Livrete de familie eliberate  9 

Număr sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale  11 

Sentinţe/ certificate divorţ operate  4 

 
 
 
ACTIVITATEA DE URBANISM, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII, AMENAJAREA 
TERITORIULUI, CADASTRU   
 
Activităţi principale:  
 
• Investiţii  
 
Obiective în curs de execuţie:  
 
1.  Canalizare comunală și stație de epurare în com. Roșiori - 9.130.217lei achitat până la data de 
31.12.2022. 
   - valoare contract 10.685.620lei + act aditional 765.577,43 lei 
2.Modernizarea, renovarea si dotarea caminelor culturale in comuna Rosiori  

    - 204.872 lei achitat pana la data de 31.12.2022 
                         – valoare contract 1.213.810,30 lei 

3. Modernizarea, renovarea si dotarea caminului cultural in sat Rosiori 
      - 992.805  lei achitat pana la data de 31.12.2022 
                         – valoare contract 1.773.858,97 lei 

4. Reabilitare strazi in comuna Rosiori 
     - 4.816.935 lei achitat pana la data de  31.12.2022 
                         – valoare contract 6.819.145,70 lei 

5. Achizitie de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor dispozitive electronice in comuna Rosiori 
     - 313.494 lei achitat pana la data de  31.12.2022 
                         – valoare contract 493.723,12 lei 
 

Lucrări finalizate și achiziții bunuri 
 
 1. Lucrari de asfaltare acces cladire administrativa  Rosiori – 36.030   lei,  
 2. Lucrari de plombari asfalt in comuna Rosiori – 35.944 lei 
 3.Drum platforma colectare selectiva deseuri in com. Rosiori– 97.643  lei  
 4. Lucrari de reparatii iluminat public  – 109.282 lei 



            5. Executie platforma beton  in com Rosiori Mihai Bravu  – 9.026lei 
            6. Lucrari de reparatii gard la nr.69  Rosiori – 15.669 lei 
            7. Lucrari de pietruire strazi in com  Rosiori – 162.233 lei 
            8.Lucrari de reparatii la cladirea administrativa  Rosiori – 14.695 lei 
            9.Lucrari de reparatii in comuna  Rosiori – 19.581 lei 
           10.Lucrari de reparatii sistem evacuare apa – 5.000 lei 
           11. Achizitie container statie pompare Mihai Bravu  – 14.356 lei 
          12. Achizitie electropompa pt Mihai Bravu – 29.775  lei 
          13. Achizitie miniexcavator – 196.350  lei 
          14. Achizitie remorca  – 8.150  lei 
          15. Achizitie suport metalic flori in fata primariei – 30.703 lei 
          16. Achizitie remorca– 14.709  lei 
        
 
 
 
 
• Urbanism  
 
În anul 2022  s-au eliberat:  

- certificate de urbanism: 25 
- autorizaţii de construire: 8 

 
 

• Conform legislației de specialitate, în lipsa pesonalului specializat din aparatul de specialitate al 
primarului, avem încheiat acord de cooperare cu ACOR Bihor. 

 
Secretariat Primărie  

 
Principalele elemente urmărite au fost: 

- transmiterea în termen a corespondenţei, precum şi a dispoziţiilor primarului, a hotărârilor 
consiliului local către Instituţia Prefectului   

- legăturile telefonice exterioare ale Primăriei  
- redactarea lucrărilor de secretariat  

  
 

ACTIVITATEA DE CONSILIERE A CETĂŢENILOR ŞI INFORMAŢII CLASIFICATE, RELAŢII CU 
MASS-MEDIA, REGISTRATURĂ  
  
     Au fost înregistrate un număr de 6974 documente.  
De asemenea, s-a asigurat secretariatul audienţelor la conducerea Primăriei.  
 În anul 2022 s-a înregistrat un număr de 0 persoane care au solicitat audienţă la conducerea 
primăriei.  
 
COMPARTIMENT AGRICULTURA, REGISTRU AGRICOL SI CADASTRU  
Corectări Titluri de Proprietate: 61 bucăţi 
Răspunsuri la solicitări ale instanţelor de judecată: 24 bucăţi 
Participări la măsurători în teren alături de autorizaţi în interesul proiectelor  
din comună: 3 
Adeverință categorie de folosintă teren: 17 
Dosare de vânzare cumpărare conf. L17/2014 :41 buc 
Identificări parcele pentru APIA 800 buc suprafaţa aproximativ 8000 ha. 
 
• Registrul agricol  
  
S-au întocmit şi eliberat 651 adeverinţe (registru agricol, membru component, ajutor social, venituri etc.).  
S-a completat registrul agricol, prin deschiderea de noi poziţii, un număr de 35, şi modificări la poziţiile 
iniţiale.  



 
Activităţi de pază şi ordine 
 
 Prin activitatea de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor s-a pus accent pe întocmirea şi 
redactarea documentelor operative necesare asigurării bazei legale de funcţionare şi asigurării suportului 
logistic pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice, si s-au luat masuri pentru asigurarea ordinii si 
linistii publice in zona institutiilor de invatamant si a celorlalte institutii publice din comuna.  
           Paza şi ordinea publică a fost asigurată prin serviciu externalizat. 
       Au fost asigurate măsurile necesare pentru păstrarea ordinii şi lini ştii publice cu ocazia diverselor 
manifestări cultural-artistice, religioase sau omagiale: Sarbatoarea dedicată culesului strugurilor, 
Crăciunul, Pastele.  
      S-au intensificat măsurile privind păstrarea curăţeniei în comuna, interzicerea circulaţiei vehiculelor 
cu tracţiune animală  în locuri nepermise. 
 
 

 
ACTIVITATEA EDUCATIVA SI CULTURALA  

 
In ceea ce priveste activitatea educationala, la nivelul comunei îsi desfasoara activitatea 2 scoli,  

Şcoli Gimnaziale situate in satele Roşiori şi Mihai Bravu. 
În aceste scoli sunt instruiti un numar de 224 copii de catre un colectiv format din 33 cadre 

didactice, şi în grădiniţe 54 de copii şi 4 educatoare, educatia tinerei generaţii fiind considerată foarte 
importantă.  

 
 
Ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local din anul 2022 
 
 Hotărârile adoptate de Consiliul Local Rosiori în anul 2022 au fost îndeplinite sau sunt în curs de 
implementare după cum urmează; 
 

R a p o r t 
 privind ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local din anul 2022 

 
 

1. HOTĂRÂREA NR.4/2022 – PENTRU   CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT, PRIN 
DEMISIE, A MANDATULUI DE CONSILIER    LOCAL A DOAMNEI SZABO ANNAMARIA  
ȘI VACANTAREA POSTULUI DE   CONSILIER. 

• Iniţiat de primarul comunei  -  emis HCL de consiliul local                          
2. HOTĂRÂREA NR.5/2022 – PENTRU  VALIDAREA DISPOZITIEI PRIMARULUI  NR . 97 

DIN 22. 12. 2021 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021   
• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/ Îndeplinit 

3.  HOTĂRÂREA NR.6/2022 – PENTRU  APROBAREA REŢELEI UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR CARE VOR FUNCŢIONA ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 
ÎN COMUNA ROŞIORI . 

                * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/Îndeplinit                    
4.  HOTĂRÂREA NR.7/2022 – PENTRU  Modificarea Anexei 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 95 

din 25.11.2021  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cat si participarea la ,,Programului privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele 
de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
localități ” pentru proiectul:  „STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN  
COMUNA ROȘIORI, JUDETUL BIHOR”            

                 *     Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/Îndeplinit                     
5.  HOTĂRÂREA NR.8/2022 – PENTRU  Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Comunei 

Roșiori HCL nr.75 din 23.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului 
general actualizat și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții “Reabilitare strazi in comuna 
Rosiori, judetul Bihor”  

              * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local  /Îndeplinit  



 
6. HOTĂRÂREA NR.9/2022 – PENTRU  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a 

devizului general actualizat și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu 
se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții  “Reabilitare strazi in comuna 
Rosiori, judetul Bihor” în baza prevederilor O.G nr 15/2021  

             * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/Îndeplinit                  
7. HOTĂRÂREA NR.10/2022 – PENTRU  Aprobarea planului de lucrări de interes local 

ce vor fi executate în anul 2022 de beneficiarii de ajutor social  potrivit Legii nr. 416/2001 
• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local /Îndeplinit        

8.  HOTĂRÂREA NR.14/2022 - PRIVIND Completarea Comisiilor de specialitate al Consiliului 
local 

                * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local /Îndeplinit           
9.  HOTĂRÂREA NR.15/2022 PRIVIND  Aprobarea  contului de execuţie al bugetului comunei 

Roşiori pentru anul 2021 
• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                          

10. HOTĂRÂREA NR.16/2022 – PRIVIND Aprobarea   bugetului comunei Roşiori pentru anul 2022  
                 * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local                         

11.  HOTĂRÂREA NR.17/2022 – PRIVIND Aprobarea Raportului privind starea economică, socială  
şi de mediu al comunei 

             * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local 
12.   HOTĂRÂREA NR.18/2022 - PRIVIND  Aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor 

comunei Roşiori 
               * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local                          

13.   HOTĂRÂREA NR.19/2022 - PRIVIND  Aprobarea Raportului semestrial privind activitatea 
asistenților personali 

                 * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local  
14. HOTĂRÂREA NR.20/2022 - PRIVIND   Aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea 

minoritătii Rome din comuna Rosiori și actualizarea Grupul de lucru local și Grupul de inițiativă 
locală pentru problemele Romilor 

• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local  
15. HOTĂRÂREA NR.24/2022 - PRIVIND Validarea Dispozitiei Primarului  nr . 25 din 25. 02. 2022 

privind completarea  BUGETULUI INITIAL   - sursa A - pe anul 2022 
• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local /- îndeplinită                                                                          

16. HOTĂRÂREA NR.25/2022 PRIVIND   Acordarea mandatului special pentru Asociația Intercomunitară 
Zona Nord Vest 

• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local                                                                                                  
17. HOTĂRÂREA NR.26/2022 – PRIVIND  Aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în 

domeniul situațiilor de urgență la nivelul Comunei  Roșiori   - actualizat 2022  
• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local   

18. HOTĂRÂREA NR.27/2022 – PRIVIND  Aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale 
și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență din comuna Roșiori pe anul 2022 

                 * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local  
19. HOTĂRÂREA NR.28/2022 - 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 

              * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local  
20. HOTĂRÂREA NR.29/2022 - PRIVIND  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 

              * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- în derulare                                                                                                  
21. HOTĂRÂREA NR.30/2022 - PRIVIND   Modificarea programului  activităților culturale din comuna 

Roșiori aprobat pentru anul 2022 prin anexa 1 la HCL nr. 101/16.12.2021 
             * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                                                 

22.  HOTĂRÂREA NR.34 /2022 PRIVIND Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiție ”RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN 
COMUNA ROSIORI, JUDETUL BIHOR”  prin Programul național de investiții “Anghel 
Saligny” aprobat prin O.U.G. nr.95/2021 

               * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local  



 
23.   HOTĂRÂREA NR.38 /2022 PRIVIND RECTIFICAREA   BUGETULUI COMUNEI ROŞIORI 

PENTRU ANUL 2022 

• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                                                                                   
24.   HOTĂRÂREA NR.39 /2022 PRIVIND Infiin țarea Compartimentului  de asistență socială, în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Roşiori precum și aprobarea Organigramei și a Statului de 
funcții   

• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                                                                    
25. HOTĂRÂREA NR.40 /2022 PENTRU Aprobarea organizării unei proceduri de achiziţie publică – 

pentru contractarea furnizarii produselor in cadrul obiectivului de investitii „Achizitie miniexcavator in 
comuna Roșiori, judetul Bihor”  

• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                                                                              
26. HOTĂRÂREA NR.44 /2022 PRIVIND aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente investiției 

intitulate„  Lucr ări de modernizare și eficientizare energetică a clădirii administrative 
multifunc ționale din localitatea Roșiori nr.69,  Comuna Roșiori, jude țul Bihor  ”  

               * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local                                                                                                
27. HOTĂRÂREA NR.45 /2022 PRIVIND aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente investiției 

intitulate„  Lucr ări de modernizare și eficientizare energetică a clădirii administrative 
multifunc ționale din localitatea Vaida nr. 126,  Comuna Roșiori, jude țul Bihor”  

• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local  
28. HOTĂRÂREA NR.46 /2022 PENTRU constituirea unui număr cadastral în intravilanul comunei 

Roșiori, sat Mihai Bravu,   înscrierea acesteia în evidențele C.F. în proprietatea publică al  comunei 
Roșiori 

                * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                                                                   
29. HOTĂRÂREA NR.50/2022 PRIVIND  RECTIFICAREA BUGETULUI COMUNEI PENTRU 

ANUL 2022 

• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                                                                         
30.  HOTĂRÂREA NR.51/2022 PRIVIND  , privind aprobarea contribuţiei modificate pentru funcţionarea 

compartimentului de urbanism şi autorizare construcţii, înfiinţat în cadrul  Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei 
Comunelor din România  

• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                                                                                   
31.  HOTĂRÂREA NR.52/2022 PRIVIND aprobarea arendării terenului cu suprafața de 2256 mp – 

CF 52969 Rosiori, situat în intravilanul comunei și în proprietatea comunei Roșiori, pentru 
desfășurare de activități agricole 

• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local  
32. HOTĂRÂREA NR.53/2022 PRIVIND aprobarea  Regulamentului de organizare și funcţionare al 

compartimentului de asistenţă socială 

• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local  
33. HOTĂRÂREA NR.54/2022 PRIVIND aprobarea reamplasării a trei stâlpi de electricitate de pe nr. 

cad. 51120 Roșiori pe nr. cad. 50805 Roșiori 
• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local  

34. HOTĂRÂREA NR.55/2022 PRIVIND aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente investiției 
intitulate„  LUCRĂRI DE MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETIC Ă A ȘCOLII 
GIMNAZIALE NR.1 CU CLASELE V-VIII MIHAI BRAVU, jud.  Bihor”  

                  * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local  
35. HOTĂRÂREA NR.56/2022 PRIVIND aprobarea prelungirii până la data  de 14.08.2023 a Scrisorii 

de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 179/31.07.2019 in suma de 886.000 lei in vederea 
garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 886.000 lei din fondurile 
nerambursabile pentru implementarea proiectului “MODERNIZAREA, RENOVAREA SI 
DOTAREA CAMINULUI CULTURAL IN SAT ROSIORI, COMUNA ROSIORI, JUDETUL 
BIHOR”, com. ROSIORI, jud. BIHOR, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
C0760CN00021760500144/14.08.2018, si actele aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale 

• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                                                                                   
 



36.  HOTĂRÂREA NR.60 /2022 PRIVIND Aprobarea  achiziționării unei autoutilitare și punerea la 
dispozitia a SC Apă Canal Nord-Vest în vederea asigurării în mod permament a mentenanței 
sistemului de alimentare cu apă și canalizare a comunei Roșiori 

                   * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                                                                                                                                               
37.  HOTĂRÂREA NR.64 /2022 PRIVIND validarea Dispozitiei Primarului  nr . 48 din 02. 06. 2022 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 
               * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                                                                                

38. HOTĂRÂREA NR.65 /2022 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  “Reabilitare strazi in 
comuna Rosiori, judetul Bihor”  

             *   Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local  
39.  HOTĂRÂREA NR.66 /2022 PRIVIND aprobarea Planului anual de combatere a vectorilor de pe 

domeniul public al comunei Rosiori, județul Bihor 
             * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local                                                                                                  

40. HOTĂRÂREA NR.70 /2022 PRIVIND rectificarea   bugetului comunei Roşiori pentru anul 2022. 
              * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                                                                                   

41.   HOTĂRÂREA NR.71 /2022 PRIVIND aprobarea Raportului semestrial privind activitatea 
asistenților personali 

             *   Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local                                                                                                   
42. HOTĂRÂREA NR.72 /2022 PRIVIND aprobarea prelungirii până la data  de 31.10.2023 a 

Scrisorii de Garanție nr. 939/19.12.2017 de la FNGCIMM S.A. – IFN în valoare 485.524,12 lei 
destinată acoperirii în proporție de 100% a avansului de 485.524,12 lei conform Contractului de 
finanțare nerambursabilă nr. C 0760CN00011660500092 din 31.10.2017, cu modificările și 
completările ulterioare încheiate cu AFIR 

• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local                                                                                                  
43. HOTĂRÂREA NR.73 /2022 PRIVIND încheierea acordului de colaborare dintre comuna Roșiori 
și gestionarul fondului cinegetic 

                *  Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                                                                      
44. HOTĂRÂREA NR.77 /2022 PRIVIND participarea la “Programul privind cre șterea eficienței 

energetice a infrastructurii de iluminat public”  pentru proiectul: ,,Extindere și modernizare 
iluminat public în comuna Roşiori, jude țul Bihor”  

               * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local                                                                                                   
45. HOTĂRÂREA NR.78 /2022 PRIVIND aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, în 

suprafață  de 896 mp și 2600 mp, proprietate privată a unei persoane fizice și a unui Composesorat urbarial, 
afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare strazi in comuna 
Rosiori, judetul Bihor” 

• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                                                                                   
46. HOTĂRÂREA NR.79 /2022 PRIVIND aprobarea  devizului general actualizat şi asigurarea 

finanţării de la bugetul local pentru categoriile de expropriere pentru utilitate publică ce se 
efectuează în cadrul proiectului de investiții  “Modernizare strazi in comuna Rosiori, judetul 
Bihor”  

• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local  
47. HOTĂRÂREA NR.83 /2022 PRIVIND  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Comunei Rosiori în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea 
functiei de director la Școala Gimnazială nr.1 Mihai Bravu 

                 * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                                                                                   
48. HOTĂRÂREA NR.87 /2022 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                                              

• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- în derulare                                                                                                   
49. HOTĂRÂREA NR.88 /2022 PRIVIND  nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Rosiori 

în consiliile de administraţie și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calități ale unităţilor de 
învăţământ din comuna Rosiori pentru anul şcolar 2022-2023 

• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                                                                                   

  



50.  HOTĂRÂREA NR.89 /2022 PRIVIND aprobarea metodologiei și a prețurilor de valorificare a 
masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietatea Comunei Rosiori 

• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local                                                                                            
51. HOTĂRÂREA NR.90 /2022 PRIVIND implementarea proiectului intitulat„ Înfiin țare centru de 

colectare deșeuri, în Comuna Roșiori , sat Mihai Bravu jude țul Bihor”  
                  * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- în derulare                                                                                                   

52. HOTĂRÂREA NR.91 /2022 PRIVIND rectificarea   bugetului comunei Roşiori pentru anul 2022” 
• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                                                                                   

53.   HOTĂRÂREA NR.95 /2022 PRIVIND  validarea Dispozitiei Primarului  nr . 74 din 27. 09. 2022 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 și rectificarea bugetului local pe anul 2022 

              * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                                                                                   
 
54.  HOTĂRÂREA NR.96 /2022 PRIVIND  darea în folosință gratuită a unei autoutilitare, aflate în 

domeniul privat al comunei Rosiori către SC Apă Canal Nord-Vest SA în vederea asigurării în mod 
permament a mentenanței sistemului de alimentare cu apă și canalizare a comunei Roșiori 

               * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local /- îndeplinită                                                                                                   
55. HOTĂRÂREA NR.100 /2022 PRIVIND  validarea Dispozitiei Primarului  nr . 90 din 31. 10. 2022 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 și rectificarea bugetului local pe anul 2022 
                  * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                                                                                   

56. HOTĂRÂREA NR.101 /2022 PRIVIND  modificarea conponenței Comisiilor de specialitate al 
Consiliului local  

                    * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local  
57.  HOTĂRÂREA NR.105 /2022 PRIVIND  validarea Dispozitiei Primarului  nr . 98 din 07. 12. 

2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 și rectificarea bugetului local pe anul 2022 
                 * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                                                                                   

58. HOTĂRÂREA NR.106 /2022 PRIVIND stabilirea impozitelor şi taxelor locale  pe anul 2023 
                * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local                                                                                                   

59. HOTĂRÂREA NR.107 /2022 PRIVIND aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 
care vor funcţiona în anul şcolar 2023-2024 în comuna Roşiori 

                 * Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- în derulare                                                                                                   
60. HOTĂRÂREA NR.107 /2022 PRIVIND aprobarea achiziționarii de servicii pentru evaluarea 

tuturor activelor de natura construcțiilor și terenurilor din patrimoniul comunei, de consultanță și de 
inventariere imobile pentru atestarea inventarului domeniului public în conformitate cu art. 289 si 
art. 357 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

• Iniţiat de primarul comunei  -  aprobat de consiliul local/- îndeplinită                                                                                                   
 
 
 
 

 
 

.PRIMAR 
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