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  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA ROSIORI 
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 

C.F. 15579483 
Tel / fax: 0259 462380;  0741107700 

e-mail: primaria@rosiori.ro; site: www.rosiori.ro  
 

Nr. 1704 din 03.06.2022 
 

PROCES  VERBAL 
          încheiat la data de 31. 05. 2022, cu ocazia ţinerii Şedinţei  ordinare  al Consiliului Local 
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului  nr. 47 /25. 05. 2022  având următoarea 

Ordine de zi 
     
1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului comunei Roşiori; 
                                    -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea contribuţiei modificate pentru funcţionarea 

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

                                    - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
3. Proiect de hotărâre  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;                                             

                                    - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcţionare al 

compartimentului de asistenţă socială ;                                             
                                    - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
5. Diverse 

        
 Făcându-se prezenţa consilierilor la şedinţă, se constată că sunt prezenţi un număr de 11  
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie. Ședinţa  este  statutară. 
 
        Ședința se  desfășoară cu prezența fizică a consilierilor locali în sala de ședință al 
Consiliului Local,  consilierii consultă materialele ședinței puse la dispoziție cu posibilitatea 
punerii de întrebări ini țiatorului în legătură cu materialul supus dezbaterii. 
      La ședința Consiliului Local participă dl. Csomortanyi Istvan, președintele PPMT. 
    Se intonează  Imnul de stat al României. 
           Se alege președintele de ședință. Se propune ca președinte de ședință dl. consilier  
Roboș Gavril . 
           Se aprobă ca preşedinte de şedinţă dl. consilier Roboș Gavril , adoptându-se  Hotărârea 
nr. 47  adoptată cu   11   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către 
cei   11     consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 
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  *      Dl. primar prezintă  Ordinea de zi a şedinţei,  propune totodată suplimentarea ei cu 
punctele:  - 

◊ Proiect de hotărâre  privind aprobarea reamplasării a trei stâlpi de electricitate  
de pe  nr. cad. 51120 Roșiori pe nr. cad. 50805 Roșiori ;                                             

                                    - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
◊◊◊◊ Proiect de hotărâre  privind  aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente  

investiției  intitulate „  LUCRĂRI DE MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE 
ENERGETICĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 CU CLASELE V-VIII MIHAI BRAVU , 
jud. Bihor” ;                                             

                                    - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
◊◊◊◊ Proiect de hotărâre  privind  aprobarea prelungirii pân ă 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 ROSI ORI, 
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 ;                                             

                                    - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
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. 48 adoptată cu   11   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” 
de către cei   11     consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 
*     În continuare, dl. secretar general prezintă Procesul Verbal al şedinţei extraordinare de 
îndată din data de 24.05. 2022, proces  verbal care este aprobat  prin  Hotărârea nr. 49,  
adoptată cu   11   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către cei   11     
consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 
* Se trece la primun punct al ordinii de zi, respectiv,” Proiect de hotărâre privind  rectificarea 
bugetului comunei Roşiori” 

 
      Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat,  influențele bugetera propuse pentru rectificare, în 
cadrul acestei ședințe, se solicită aprobarea C.L 
   
    Comisia de specialitate, nr.1. acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
 
Se trece la discuţii. 
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             Nefiind  intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot  Proiectul de 
Hotărâre  care se aprobă prin  Hotărârea nr. 50  adoptată cu   9   de voturi „pentru”,   0    vot 
„împotrivă”,   2  „ abţineri” de către cei   11     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 următorul punct al ordinii de zi,  respectiv, ” Proiect de hotărâre  privind    
aprobarea contribuţiei modificate pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi 
autorizare construcţii, înfiin ţat în cadrul  Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor 
din România” 
 
      Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Decizia  nr. 3  din 27.04.2022 al Consiliului 
director al filialei județene Bihor a A.Co.R.prin care s-a aprobat mărirea contribuţiei pentru 
funcţionarea compartimentului de urbanism şi autorizare construcţii, pentru comunele 
semnatare a Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de urbanism şi 
autorizare construcţii , se solicită aprobarea  C.L.. 
 
     Comisia de specialitate nr.1 și nr.4  acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii. 
 
            Se supune la vot Proiectul de Hotărâre care se aprobă prin  Hotărârea nr. 51 adoptată 
cu   11   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către cei   11     
consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 
 
 * Se trece la următorul punct al ordinii de zi,  respectiv, ” Proiect de hotărâre  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” 
 
      Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, propunerea arendării terenului cu suprafața de 
2256 mp – CF 52969 Rosiori, situat în intravilanul comunei și în proprietatea comunei Roșiori, 
pentru desfășurare de activități agricole, se solicită aprobarea  C.L.. 
 
     Comisia de specialitate nr.2 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii. 
 
            Se supune la vot Proiectul de Hotărâre care se aprobă prin  Hotărârea nr. 52 adoptată 
cu   11   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către cei   11     
consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 
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 * Se trece la următorul punct al ordinii de zi,  respectiv, ” Proiect de hotărâre  privind    
aprobarea  Regulamentului de organizare și funcţionare al compartimentului de asistenţă 
socială” 
 
      Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Regulamentul de organizare și funcţionare al 
compartimentului de asistenţă socială, se solicită aprobarea  C.L.. 
 
     Comisia de specialitate nr.3 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii. 
 
            Se supune la vot Proiectul de Hotărâre care se aprobă prin  Hotărârea nr. 53 adoptată 
cu   11   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către cei   11     
consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 
 
 
      * Se trece la următorul punct al ordinii de zi,  respectiv, ” Proiect de hotărâre   
privind    aprobarea reamplasării a trei stâlpi de electricitate  de pe  nr. cad. 51120 
Roșiori pe nr. cad. 50805 Roșiori  
      Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, solicitarea depusă de către RES ENERGY 
SOLUTIONS SA prin care se solicită aprobarea reamplasării a trei stâlpi de electricitate de pe 
nr. cad. 51120 Roșiori proprietatea RES ENERGY SOLUTIONS SA pe nr. cad. 50805 Roșiori 
proprietatea publică al Comunei Roșiori, categoria de folosință drum, se solicită aprobarea  
C.L.. 
 
     Comisia de specialitate nr.4 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii. 
 
            Se supune la vot Proiectul de Hotărâre care se aprobă prin  Hotărârea nr. 54 adoptată 
cu   11   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către cei   11     
consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 
• Se trece la următorul punct al ordinii de zi,  respectiv, ” Proiect de hotărâre  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 ”  
 

      Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, documentația întocmită pentru participarea 
Comunei Roșiori în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - 
COMPONENTA 10 - Fondul Local, în vederea depunerii spre finanțare și realizării 
obiectivului de investiție denumite - „  LUCRĂRI DE MODERNIZARE ȘI 
EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 CU CLASELE V-VIII 
MIHAI BRAVU, jud. Bihor ” , se solicită aprobarea  în forma emisă. 
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     Comisia de specialitate nr.1  acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii. 
 
            Se supune la vot Proiectul de Hotărâre care se aprobă prin  Hotărârea nr. 55 adoptată 
cu   11   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către cei   11     
consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 
 * Se trece la ultimul punct al ordinii de zi,  respectiv, ” Proiect de hotărâre  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, COMUN A 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”  
 

      Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, necesitatea prelungirii până la data de 
14.08.2023 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 179/31.07.2019 în suma de 
886.000 lei în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată 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, în baza 
contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0760CN00021760500144/14.08.2018, și actele 
adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, se solicită 
aprobarea  în forma emisă. 
 
     Comisia de specialitate nr.1  acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii. 
 
            Se supune la vot Proiectul de Hotărâre care se aprobă prin  Hotărârea nr. 56 adoptată 
cu   11   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către cei   11     
consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

     
Se trece la diverse: 
 

◊ d-na consilier Kencse Irma pune întrebarea dacă, primăria are în proprietate un  
anumit număr de clădiri, nu s-ar putea aloca un spațiu pentru PPMT pentru a ține ședințe, 
întruniri și alte activități? 
       - unele clădiri se repară de multe ori, iar altele, (ex. Clădirea fostei poște ) nu se renovează, 
devin pericol public 

◊ dl. primar: Consiliul Local a adoptat HCL privind obținerea de fonduri prin Planul  
Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - COMPONENTA 10 - Fondul Local pentru 
clădirea din Roșiori nr.69 , urmează reabilitarea energetică dacă se obține finanțarea. 
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- Referitor la prima problemă, nici un partid, din cele 4 componente al Consiliului local 
nu au spații închiriate. 

 
◊ Dl. Csomortanyi Isvan este de părere ca, dacă există spațiu liber ar fi de bun augur să  

se acorde spațiul solicitat, în condițiile legii. 
◊  dl. primar: - Clădirea de lângă primărie are trei proprietari, Comona Rosiori, Poșta 

Română și Romtelecom, partea primăriei este renovată și funcționează în ea 
Dispensarul Sanitar-Veterinar, comuna nu poate să intervină să repare proprietățile 
altora. 

◊ Dl. Csomortanyi Istvan este de părere că, se poate aplica o mărire de 500% a 
impozitului datorat în caz că nu se supun obligativității legale de intreținere a clădirii 
din proprietate, dacă decide Consiliul Local 

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

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Roboș Gavril 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


