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COMUNA ROSIORI                                                              Nr. 1438  din 29.05.2020 
JUDEȚUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL ROSIORI 

 
PROCES  VERBAL 

 
          încheiat la data de 27. 05. 2020, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului  nr. 30 /21. 05. 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 modului de plată a serviciului de salubrizare a 

comunei ROSIORI 
                               - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
3. Proiect de hotărâre privind  privind  constituirea unor numere cadastrale în extravilanul 

comunei Rosiori, trecerea în domeniul public al comunei a parcelelor rezultate și  
înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea publică a  comunei Rosiori, cu destinație 
drum extravilan.      

                               - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
4. Diverse  

 
            Făcându-se prezenţa consilierilor la şedinţă, se constată că sunt prezenţi un număr de 
13 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, şedinţa  este  statutară. 
           Față de ședințele precedente, ședința Consiliului Local se desfășoară în curtea primăriei 
respectându-se forma distanțării sociale păstrând distanța de 2 metri unul față de celălalt. 
           Această măsură a fost luată pentru prevenirea infectării cu COVID-19 
    
    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 Nagy Zoltan adoptându-se  Hotărârea nr. 49  cu  13  
voturi pentru şi nici un vot împotriva.  

 
2. Aprobarea Ordinii de zi: - aprobat cu 13 voturi pentru şi nici un vot împotriva prin 

Hotărârea nr. 50   
 
3.  Procesul verbal a ședinței din 16. 04.2020 prezentat de secretarul general al comunei – 

aprobat prin Hotărârea nr. 51   cu  13 voturi pentru şi nici un vot împotriva 
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4.  Rectificarea   bugetului comunei Roşiori pentru anul 2020 : - inițiat de primarul 

comunei, aprobat prin Hotărârea nr. 52    adoptată cu  13 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 modului de plată a serviciului de salubrizare a comunei ROSIORI: - 

solicitat de către SC AVE BIHOR SRL, inițiat de primarul comunei, aprobat prin 
Hotărârea nr. 53    adoptată cu  13 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 extravilanul comunei Rosiori, trecerea în 

domeniul public al comunei a parcelelor rezultate și  înscrierea lor în CF în 
proprietatea publică a  comunei Rosiori, cu destinație drum extravilan: - inițiat de 
primarul comunei, aprobat prin Hotărârea nr. 54    adoptată cu  13 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.   Diverse  
 
- Dl. consilier Blaga Dumitru ridică problema drumurilor agricole din hotarul localitătii 

Mihai Bravu, în multe locuri lătimea lor nu este respectat de către proprietarii sau 
utilizatorii terenurilor agricole, lătimea lor pe alocuri nu atinge nici 4m. 

- dl. viceprimar specifică faptul că, în momentul când se va ajunge în zona respectivă cu 
cadastrul general se va face ordine în zona respectivă. 

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

 

 
 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Nagy Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


