
 1 

 

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. 3592  din 20. 12. 2021 
 

PROCES  VERBAL 
          încheiat la data de 16. 12. 2021, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului  nr. 87 /09. 12. 2021  având următoarea 
 

Ordine de zi 
 

1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2021 
- iniţiator – primarul comunei Roşiori 

2. Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale  pe anul 2022;                          
                                    -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea programului  activitatilor culturale din comuna 
Rosiori  pentru anul 2022; 

                                    -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
4.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 2021 –2027  a 

comunei Rosiori,  
județul Bihor 

                                       -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
5. Diverse 
 
            Făcându-se prezenţa consilierilor la şedinţă, se constată că sunt prezenţi un număr de        
 10 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie, ședința este statutară. 
            
Absentează:   - 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,  se alege președintele de ședință. Se propune ca 
președinte de ședință dl. consilier  Kelemen Geza. 
 
           Se aprobă ca preşedinte de şedinţă dl. consilier  Kelemen Geza, adoptându-se  
Hotărârea nr. 96  adoptată cu   10    voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” 
de către cei   10     consilieri prezenți la ședință din totalul de 11 consilieri în funcţie. 
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*       Dl. primar prezintă  Ordinea de zi a şedinţei convocate, propune totodată suplimentarea ei 
cu:        - ”Proiect de hotărâre  privind reîncadrarea personalului și aprobarea salariilor de 
bază, modificarea statului de funcţii pentru primăria comunei Rosiori prin transformarea 
unor posturi, ca urmare a promovării examenului de promovare în gradul profesional 
imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Rosiori.”                                                             

 
 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. 97  adoptată cu   10   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” 
de către cei   10     consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 
   *  În continuare, dl. secretar prezintă Procesul Verbal al şedinţei din data de 25. 11. 2021 
proces  verbal care este aprobat  prin  Hotărârea nr. 98,  adoptată cu   10   de voturi „pentru”,   
0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către cei   10     consilieri prezenti la ședința din 
totalul de 11 consilieri în funcţie. 
 

 
  * Dl. preşedinte de şedinţă preluând  conducere a şedinţei,  propune trecerea la primul,  
punct al ordinii de zi,  respectiv, ” Proiect de hotărâre privind   rectificarea bugetului local pe 
anul 2021 ” 

  
      Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat,  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. 99  adoptată cu   10   de voturi „pentru”,   0    
voturi „împotrivă”,   0  „ abţineri” de către cei   10     consilieri prezenti la ședința din totalul  
de 11 consilieri în funcţie. 
. 

 
* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  „  Proiect de hotărâre privind  stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale  pe anul 2022 ,,  
 

     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Impozitele și taxele propuse pentru anul 
2022,   solicită aprobarea C.L. 
   
 Comisia de specialitate nr.1 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
 
Se trece la discuţii:  
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- dl. consilier Blaga Dumitru întreabă dacă față de anul trecut sunt majorări și care 

este mărimea lor? 
- dl. primar precizează faptul că totul se indexează cu rate inflației de 2,6%, se 

propune o majorare la impozite de 10% față de anul 2021 iar l taxe nu se propun 
alte modificări  

 
       Nefiind alte intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot  Proiectul de 
Hotărâre,  se aprobă prin  Hotărârea nr. 100  adoptată cu   10  de voturi „pentru”,   0    voturi 
„împotrivă”,   0  „ abţineri” de către cei   10     consilieri prezenti la ședința din totalul  de 11 
consilieri în funcţie. 

 
     * Se trece la următorul punct al Ordinii de zi aprobate,  „ Proiect de hotărâre privind     
aprobarea programului  activitatilor culturale din comuna Rosiori  pentru anul 2022” 

     
     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, programul  activităților culturale din 
comuna Rosiori propuse pentru anul 2022,  specifică faptul că, activitățile culturale planificate 
vor avea loc în condițiile în care măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19 vor permite realizarea lor, ,   solicită aprobarea C.L. 
  
Comisia de specialitate nr. 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. 101  adoptată cu   10   de voturi „pentru”,   0    voturi 
„împotrivă”,   0  „ abţineri” de către cei   10     consilieri prezenti la ședința din totalul  de 11 
consilieri în funcţie. 
 

     
      * Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  „ Proiect de hotărâre privind   aprobarea 
Strategiei de dezvoltare locală 2021 –2027  a comunei Rosiori, județul Bihor” 

     
       Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Strategia de dezvoltare locală 2021 –2027  
întocmită pentru comuna Rosiori, solicită aprobarea C.L. 
     
Comisiile de specialitate nr. 2, 3 și 4, acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
 
Se trece la discuţii: 
 
  -  dl. consilier Blaga Dumitru  propune ca, în Strategia de dezvoltare locală 2021 –2027  
întocmită pentru comuna Rosiori să fie cuprinsă și realizarea unui parc public în localitatea 
Mihai Bravu.  
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        Nefiind  alte intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot  Proiectul de 
Hotărâre  care se aprobă prin  Hotărârea nr. 102  adoptată cu   10   de voturi „pentru”,   0    
voturi „împotrivă”,   0  „ abţineri” de către cei   10     consilieri prezenti la ședința din totalul   
de 11 consilieri în funcţie. 

      
 
      * Se trece la ultimul punct al Ordinii de zi,  „  Proiect de hotărâre privind reîncadrarea 
personalului și aprobarea salariilor de bază, modificarea statului de funcţii pentru primăria 
comunei Rosiori prin transformarea unor posturi, ca urmare a promovării examenului de 
promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici 
din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rosiori. ” 
        
     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, necesitatea transformăr  posturilor pentru 
care s-a organizat examen de promovare în grad, ca urmare a promovării examenului de 
promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din 
aparatul de specialitate al primarului comunei, solicită aprobarea C.L. 
     
Comisia de specialitate nr. 4, în cadrul ședinței C.L.  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. 95  adoptată cu   8   de voturi „pentru”,   0    voturi 
„împotrivă”,   2  „ abţineri” de către cei   10     consilieri prezenti la ședința din totalul  de 11 
consilieri în funcţie. 
 

S-au abținut  : - d-na. consilier Kencse Irma 
                       - dl. consilier Șandor Titus Mircea 
 
 
• Se  trece la diverse 
 
 

◊ Dl. primar prezintă HCJ. nr. 314/29 noiembrie 2021 privind aprobarea programului de  
interes județean ” ÎMPREUNĂ PENTRU UN JUDEȚ CURAT” și derularea acțiunilor 
necesare implementării programului. 

Se  solicită luare de poziție de către consilieri. 
- D-nii. consilieri Blaga Dumitru, Kelemen Geza, Bolojan Florin Mircea  sunt de  

părere că, realizarea curățeniei este un obiectiv permenent și este necesar a se realiza. 
               Consilierii locali, în unanimitate sunt de acord cu participarea comunei la acest 
program și mandatează primarul comunei la semnarea Contractului de asociere cu C.J.Bihor 
pentru implementarea programului.  
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◊ Dl. primar prezintă faptul că, în localitatea Mihai Bravu s-a finalizat forajul de apă  

potabilă, solicită ca în comisia de recepție să fie nominalizați doi consolieri locali din 
localitatea respectivă. 
            Sunt propuși consilierii Blaga Dumitru și Roboș Gavril, nominalizarea lor fiind 
aprobată de consilierii prezenți la ședință. 
 
 
 
 Ordinea de  zi epuizându-se, preşedintele de şedinţă declară închisă  şedinţa ordinară a 
Consiliului Local, mulţumind tuturor celor prezenţi pentru participare.       
                 
 
 
 
 
 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
           Kelemen Geza 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 
 Varga Sandor 


