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DISPOZIŢIA Nr. 2 
din 20. 01. 2022 

privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară,  
 joi, 27 ianuarie 2022, ora 18:00 

 
 
 
           Având în vedere prevederile  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art. 134, 
art.135 şi art. 196 alin.1 lit.b.  
 
 
 

          Primarul comunei Roşiori 
DISPUNE: 

 
 
 

         Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al Comunei Roșiori, în ședință ordinară, joi, 27 
ianuarie 2022, începând cu ora 18:00, la sediul său, situat în Roșiori, nr. 217  
        Art. 2 . Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii şi convocarea şedinţei  se 
încredinţează  dl. Varga Sandor– secretarul general al comunei prin compartimentul Relații cu 
publicul.  
        Art.3. Prezenta dispoziție se comunică,  în termenul prevăzut de lege, prefectului județului 
Bihor, secretarului general al comunei și se aduce la cunoștință publică prin depunere la 
Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet 
www.rosiori.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 
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Proiectul  ordinii de zi 
a ședinței ordinare  a Consiliului Local Roșiori din data de 27. 01. 2022 

 
 
 
 

1.  Proiect de hotărâre privind  constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de 
consilier local  a doamnei Szabo Annamaria și vacantarea postului de consilier 

                                    -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
2. Proiect de hotărâre privind  validarea Dispozitiei Primarului  nr .  97 din 22. 12. 2021 

privind rectificarea bugetului comunei  pe anul 2021   
- iniţiator – primarul comunei Roşiori 

* Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar care vor 
funcţiona în anul şcolar 2022-2023 în comuna Roşiori; 

- iniţiator – primarul comunei Roşiori                            
* Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.3 
 

4. Proiect de hotărâre   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„   

                                        - iniţiator – primarul comunei Roşiori   
   * Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 și 2 

 
5.  Proiect de hotărâre  privind 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” 

                                               -  iniţiator – primarul comunei Roşiori                            
                          

* Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 

 
 
 



 
6. Proiect de hotărâre privind  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     

                                                               -  iniţiator – primarul comunei Roşiori                             
                          

* Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 

 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2022 de 

beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 
                                               -  iniţiator – primarul comunei Roşiori                            
                          
* Proiecte de hot ărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.3  
 
8. Diverse 

 

 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
Ec.Kelemen Zoltan 

 
���� …………………………….……… 

 
 
 
 

 


