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COMUNA ROSIORI 
JUDEȚUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL ROSIORI 

 
 

PROCES  VERBAL 
 
          încheiat la data de 30. 01. 2020, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului  nr. 3 /23. 01. 2020  având următoarea 
 

Ordine de zi 
                                                                                                                                      
      

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului actualizat de funcţionare a 
Consiliului local  .                                           

                                - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
2.   Proiect de hotărâre privind  aprobarea Statutului actualizat al Comunei Rosiori, județul 

Bihor                        
                                - iniţiator – primarul comunei Roşiori 

3. Proiect de hotărâre privind  modificarea anexei aprobate prin Hotărârea nr. 116 din 23. 
12. 2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale  pe anul 2020 

                                - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 95 din 

02.02.2005 încheiat între Primăria comunei Roșiori  şi CMI dr.  Farkas Pall 
Zsuzsanna având ca obiect Concesionarea spațiilor cu destinație cabinet medical 

                                - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
5. 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. 
             Domnul primar  salută participanţii la şedinţă, prezintă pe scurt problemele pentru care 
s-a convocat şedinţa ordinară a consiliului local, după care se propune  alegerea preşedintelui 
de şedinţă, este propus d-na.consilier Hiri ț Geanina Alina. 
           Nefiind altă propunere, se supune la vot şi este ales în unanimitate preşedinte de şedinţă 
d-na.consilier Hiri ț Geanina Alina, adoptându-se  Hotărârea nr. 5  cu  13  voturi pentru şi 
nici un vot împotriva.  
   Dl. primar prezintă  Ordinea de zi a şedinţei convocate, explică necesitatea adoptării 
hotărârilor, propune totodată suplimentarea Ordinii de zi cu următoarele proiecte de 
 hotărâri: 
 

- Proiect de hotărâre privind  aprobarea reamenajării cur ții Școlii Gimnaziale nr. 1 
Mihai Bravu prin efectuarea investiției ”Amenajare teren de sport asfaltat”   



 2 

- Proiect de hotărâre privind  aprobarea sprijinirii reamenajării terenului de sport din 
proprietatea Bisericii Reformate Rosiori  prin efectuarea finanțării investiției ”Teren 
de sport cu gazon artificial multisport”   

- Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici   pentru 
realizarea obiectivul de investiții ” Realizare trotuare turnate în loc. Mihai Bravu, jud, 
Bihor” 

- Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici   pentru 
realizarea obiectivul de investiții ” Realizare trotuare turnate în comuna Rosiori, jud, 
Bihor” 

- Proiect de hotărâre privind  aprobarea executării lucr ărilor pe domeniul public al 
Comunei Roșiori pentru investiția:  ” Modernizarea, renovarea și dotarea căminelor 
culturale în localitățile sat Roșiori, Comuna Roșiori, județul Bihor” 

 
                                                 

   Se supune la vot Ordinea de zi a şedinţei, cu suplimentările propuse,  care se aprobă prin  
Hotărârea nr. 6  adoptat[ cu 13 voturi pentru şi nici un vot împotrivă. 
 
     În continuare, dl. secretar prezintă Procesul Verbal al şedinţei din data de 09. 01. 2020, 
proces  verbal care este aprobat  prin  Hotărârea nr.7,  adoptată cu 13  voturi pentru şi nici un 
vot împotrivă. 

• Dl. preşedinte de şedinţă preluând  conducere a şedinţei,  propune trecerea la primul  
punct al ordinii de zi, respectiv   „Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului 
actualizat de funcţionare a Consiliului local  ”        
     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, dl. Secretar general prezintă Regulamentul 
de funcţionare a Consiliului local actualizat conform  prevederilor O.U.G. nr.57/2019 Codul 
Administrativ supus pentru aprobare, atrăgând atenția consilierilor asupra diferețelor față de 
vechiul regulament dar și asupra drepturilor și obligațiilor consilierilorlocali.  
 
    Comisia de specialitate, în cadrul şedinţei, 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 cu 13 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin Hotărârea nr.8, 
 
 
* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv „Proiect de hotărâre privind  
aprobarea Statutului actualizat al Comunei Rosiori, județul Bihor ,,  
 
          Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Statutul actualizat al Comunei Rosiori, 
dl. Secretar general precizează faptul că aprobarea Statutului comunei în forma prezentată  este 
necesară ca urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr.57/2019 Codul Administrativ. 
    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 cu 13 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin   
Hotărârea nr. 9. 
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• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv, ” Proiect de hotărâre   

privind modificarea anexei aprobate prin Hotărârea nr. 116 din 23. 12. 2019 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale  pe anul 2020” 
    Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, adresa primită de la Instituția Prefectului – 
Județul Bihor, înregistrată sub nr.163/21.01.2020 referitor la controlul de legalitate asupra 
H.C.L. nr. 116 din 23. 12. 2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale  pe anul 2020” 
explică faptul că, luând în considerare cele prezentate în adresa respectivă propune consiliului 
local aprobarea modificării anexei aprobate prin Hotărârea nr. 116 din 23. 12. 2019 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale  pe anul 2020 la capitolele invocate. 
 
    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 cu 13 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin Hotărârea nr. 10 
 

• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv, ” Proiect de hotărâre   
privind  aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 95 din 02.02.2005 încheiat 
între Primăria comunei Roșiori  şi CMI dr. Farkas Pall Zsuzsanna având ca obiect 
Concesionarea spațiilor cu destinație cabinet medical ”  
 
    -  Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, solicitarea depusă de CMI Dr. Farkas Pall 
Zsuzsanna pentru prelungirea contractului de concesiune nr. 95 din 02.02.2005 încheiat între 
Primăria comunei Roșiori  şi CMI dr. Farkas Pall Zsuzsanna având ca obiect 
Concesionarea spațiilor cu destinație cabinet medical conform prevederilor contractuale și a 
legislației în vigoare. 
     -  dl. Secretar general specifică faptul că, Contractul în cauză, conform prevederilor 
contractuale și a legislației în vigoare se poate prelungii pe o perioadă de 7 ani și 6 luni – 
jumătatea termenului inițial de concesiune. 
 
   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 cu 13 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin  
Hotărârea nr. 11 
 
  * Se trece la  următorul punct al Ordinii de zi, respectiv, ” Proiect de hotărâre   privind  
aprobarea reamenajării cur ții Școlii Gimnaziale nr. 1 Mihai Bravu prin efectuarea 
investiției ”Amenajare teren de sport asfaltat”  ”, 
    Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, solicitarea  și documentația primită de 
la Școala Gimnazială nr. 1 Mihai Bravu pentru aprobarea reamenajării curții Școlii  
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Gimnaziale nr. 1 Mihai Bravu prin efectuarea investiției ”Amenajare teren de sport 
asfaltat”    solicită aprobarea C.L.  
 
    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 cu 13 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin   
Hotărârea nr. 12. 
 
 
  * Se trece la  următorul punct al Ordinii de zi, respectiv, ” Proiect de hotărâre   privind  
aprobarea sprijinirii reamenajării terenului de sport din proprietatea Bisericii Reformate 
Rosiori  prin efectuarea finanțării investiției ”Teren de sport cu gazon artificial multisport”   
    Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, solicitarea  și documentația primită de 
la Biserica Reformată Rosiori  pentru sprijinirea reamenajării terenului de sport din 
proprietatea Bisericii Reformate Rosiori  prin efectuarea finanțării investiției ”Teren de 
sport cu gazon artificial multisport” obiectiv care va deservii locuitorii comunei după 
realizare,   solicită aprobarea C.L.  
 
    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 cu 13 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin   
Hotărârea nr. 13. 
 

 * Se trece la  următorul punct al Ordinii de zi, respectiv, ” Proiect de hotărâre   privind   
aprobarea indicatorilor tehnico-economici   pentru realizarea obiectivul de investiții ” 
Realizare trotuare turnate în loc. Mihai Bravu, jud, Bihor” 
 
    Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, indicatorii tehnico-economici   pentru 
realizarea obiectivul de investiții ” Realizare trotuare turnate în loc. Mihai Bravu” explică 
necesitatea realizării trotuarelor în loc. Mihai Bravu,   solicită aprobarea C.L.  
 
    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 cu 13 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin   
Hotărârea nr. 14. 
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 * Se trece la  următorul punct al Ordinii de zi, respectiv, ” Proiect de hotărâre   privind   

aprobarea indicatorilor tehnico-economici   pentru realizarea obiectivul de investiții ” 
Realizare trotuare turnate în comuna Rosiori, jud, Bihor” 
 
    Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, indicatorii tehnico-economici   pentru 
realizarea obiectivul de investiții ” Realizare trotuare turnate în comuna Rosiori, jud, 
Bihor” explică necesitatea realizării trotuarelor în loc. Roșiori,   solicită aprobarea C.L.  
 
    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 cu 13 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin   
Hotărârea nr. 15. 
 
• Se trece la ultimul punct al Ordinii de zi,  respectiv, „Proiect de hotărâre privind   
aprobarea executării lucr ărilor pe domeniul public al Comunei Roșiori pentru investiția:  ” 
Modernizarea, renovarea și dotarea căminelor culturale în localitățile sat Roșiori, Comuna 
Roșiori, județul Bihor” 
 
      Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat,  explică necesitatea adoptării hotărârii 
pentru a putea realiza investiţia, fiind și o cerinţă impusă  de legislația de urbanism, solicită 
aprobarea C.L. 
 
    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 cu 13 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin  
 Hotărârea nr. 16 
 

• Se  trece la diverse 
      -_ d-na. Consilier Hiriț Geanina Alina solicită sprijin pentru renovarea parchetului degradat 
de la Școala Gimnazială nr. 1 Mihai Bravu. 
      - dl. Consilier Blaga Dumitru întreabă dacă străzile care nu sunt cuprinse în proiectul de 
asfaltare din loc. Mihai Bravu se vor pietrui? 
       - dl. Primar precizează faptul că, străzile care nu se vor asfalta anul acesta se vor pietrui. 
       - 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 2019 . 
    
    Ordinea de  zi epuizându-se, preşedintele de şedinţă declară închisă  şedinţa ordinară a 
Consiliului Local, mulţumind tuturor celor prezenţi pentru participare. 
                  
            Preşedinte de şedinţă                                                Contrasemnează 
          HIRIȚ GEANINA ALINA                                        Secretar general u.a.t.                                                            
                                                                                              VARGA SANDOR  
  


