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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 

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.1048 din 01.04.2021 
PROCES  VERBAL 

 
          încheiat la data de 30. 03. 2021, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului  nr. 22 /24. 03. 2021  având următoarea 
 

Ordine de zi 
                                                                                                                                      
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de execuţie al bugetului comunei Roşiori 

pentru anul 2020                      
                                       -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea   bugetului comunei Roşiori pentru anul 2021   
                                          - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
3. Proiect de hotărâre pentru  actualizarea H.C.L. nr. 37/31.07.2007 privind aprobarea 

concesionării unor suprafaţe de teren aferent construcţiei – Grajd cumpărat  la lichidare 
C.A.P. 

                                     -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in 

domeniul situatiilor de urgenta, la nivelul Comunei  Rosiori   - actualizat 2021 - 
                                     -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 

5. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale si 
financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta din comuna Rosiori pe anul 2021 

                                     -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
6. Proiect de hotărâre  pentru  aprobarea și semnarea protocolului de predare – primire ale 

bunurilor  Fundației “Maica Teresa” Oradea județul Bihor aflate pe raza comunei  Rosiori, 
respectiv în localitatea Rosiori către Fundația Ecclesia Mater 

                                     -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
7. Proiect de hotărâre privind  constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de 

consilier local  a doamnei Borozsnyai Marta și vacantarea postului de consilier 
                                    -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 

8. Diverse 
 

            Făcându-se prezenţa consilierilor la şedinţă, se constată că sunt prezenţi un număr de 10 
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie, d-na consilier Borozsnyai Marta a înaintat 
demisia din funția de consilier.  Ședinţa  este  statutară. 
             Ținându-se cont de faptul că, măsurile de distanțare stabilite prin Starea de alertă 
pentru prevenirea infectării cu COVID-19 încă sunt necesare de menținut precum și a faptului 
că Starea de alertă se menține în continuare,  consilierii consultă materialele ședinței puse la 
dispoziție purtând măști, cu posibilitatea punerii de întrebări ini țiatorului în legătură cu 
materialul supus dezbaterii. 
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           Se alege președintele de ședință. Se propune ca președinte de ședință dl. consilier 
Kerecsenyi Emeric. 
 
           Se aprobă ca preşedinte de şedinţă dl. consilier Kerecsenyi Emeric, adoptându-se  
Hotărârea nr. 18  cu 10 voturi pentru, 0  abțineri şi nici un vot împotriva.  
 
       Dl. primar prezintă  Ordinea de zi a şedinţei convocate, retrage de pe ordinea de zi punctul 
nr.2  privind aprobarea   bugetului comunei Roşiori pentru anul 2021 pentru faptul că, încă nu 
s-au comunicat de către DGFP Bihor influențele bugetare defalcate,  solicită aprobarea ordinii 
de zi în forma modificată. 
 
          Se supune la vot Ordinea de zi a şedinţei cu modificarea  propusă care se aprobă prin  
Hotărârea nr. 19  cu 10 voturi pentru, 0  abțineri şi nici un vot împotrivă. 
 
     În continuare, dl. secretar prezintă Procesul Verbal al şedinţei din data de 18.02. 2021 
proces  verbal care este aprobat  prin  Hotărârea nr. 20,  adoptat cu 10  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  contului de execuţie 
al bugetului comunei Roşiori pentru anul 2020   ” 
 

   Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat,  prezintă  Contul de execuţie a bugetului pe 
anul 2020, realizările și nerealizările anului 2020,  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 10 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin Hotărârea nr. 21 
 
 
• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv „Proiect de hotărâre  pentru pentru  

actualizarea H.C.L. nr. 37/31.07.2007 privind aprobarea concesionării unor suprafaţe de 
teren aferent construcţiei – Grajd cumpărat  la lichidare C.A.P.” 
 

       Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, necesitatea actualizării H.C.L. nr. 
37/31.07.2007 pentru a putea soluționa în continuare situația imobilelor cumpărate cu ocazia 
lichidării C.A.P. care în anii scurși de la acel eveniment au schimbat proprietarii faptici, 
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 se aprobă prin  Hotărârea nr. 22  cu   10  voturi pentru,  0   abțineri şi 0 vot împotrivă. 
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• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  respectiv, „Proiect de hotărâre pentru 

aprobarea   Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de 
urgenta, la nivelul Comunei  Rosiori   - actualizat 2021” 

          Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Planul de analiza si acoperire a 
riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta, la nivelul Comunei  Rosiori   - actualizat 2021” 
 propus pentru aprobare. 
      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 10 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin  
Hotărârea nr. 23 
 

• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  respectiv,  „Proiect de hotărâre privind 
aprobarea   planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru 
gestionarea situatiilor de urgenta din comuna Rosiori pe anul 2021                                                  

 
      Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat,  planul de asigurare cu resurse umane, 
materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta din comuna Rosiori pe anul 
2021  supus spre aprobare. 
    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 10 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin 
 Hotărârea nr. 24. 
 
• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv „Proiect de hotărâre    pentru  

aprobarea și semnarea protocolului de predare – primire ale bunurilor  Fundației 
“Maica Teresa” Oradea județul Bihor aflate pe raza comunei  Rosiori, respectiv în 
localitatea Rosiori către Fundația Ecclesia Mater” 
 

       Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, situația Fundației “Maica Teresa” Oradea 
județul Bihor care a prezentat intenția de a se retrage din activitatea prestată în mai multe 
localități din județ, bunurile  Fundației “Maica Teresa” Oradea județul Bihor aflate pe raza 
comunei  Rosiori, respectiv în localitatea Rosiori le predă Fundației Ecclesia Mater din Oradea. 
      În comuna Rosiori aceste bunuri reprezintă cele 17 case sociale construite pentru nevoiași, 
care sunt folosite cu contract de comodat de către aceste familii de etnie rromă. 
      Având în vedere faptul că terenul de sub aceste construcții se află în proprietatea comunei 
Rosiori, se necesită  aprobarea și semnarea protocolului de predare – primire ale bunurilor  
între cele două fundații și de către reprezentanții comunei, motiv pentru care 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 se aprobă prin  Hotărârea nr. 25  cu   10  voturi pentru,  0   abțineri şi 0 vot împotrivă. 
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• Se trece la ultimul punct al Ordinii de zi, respectiv „Proiect de hotărâre    privind  

constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local  a doamnei 
Borozsnyai Marta și vacantarea postului de consilier” 
 

       Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Declarația de renunțare la mandatul de 
consilier local prin demisie, depusă de doamna Borozsnyai Marta,  înregistrată  sub nr. 
718/03.03.2021. 
       Dl. secretar general prezintă referatul constatator întocmit pentru  constatarea încetării de 
drept, prin demisie, a mandatului doamnei consilier local  Borozsnyai Marta și vacantarea 
postului de consilier, înregistrată  sub nr. 728/04.03.2021 semnat de primarul și secretarul 
general al comunei Roșiori 
 
      Consiliul Local Roșiori prin  Hotărârea nr. 26  constată încetarea de drept, prin demisie, a 
mandatului de consilier local a doamnei Borozsnyai Marta și declară vacant locul deținut de 
aceasta în Consiliul Local al comunei Roșiori, precum și în Comisia de specialitate. 
 
• Se  trece la diverse 
   - dl. secretar general amintește consilierilor locali care nu au depus încă, ca, aşa cum este 
prevăzut în OUG nr. 57/2019, art.225 alin.2 să depună raportul anual de activitate pe anul 
2020. 
- d-na consilier Kencse Irma prezintă consiliului local adresele depuse către Consiliul Local 
referitor la unele aspecte ca: 

◊ beneficiari de ajutor social din comună 
◊  solicită lămuriri asupra faptului că, deși a fost prezentă la toate ședințele consiliului 

local, nu a primit indemnizația de consilier ce i se cuvine portivit legislației. 
◊ organigrama și salarizarea consiliului Local 

- dl. Primar, prin secretarul general al comunei prezintă o informare succintă la problemele 
ridicate din cele două adrese printre care și  prevederile art.212 ali.(1), (3), din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, care stabilește clar cum se acordă consilierilor  - 
Indemnizatia – pentru  participarea la sedintele consiliului si ale comisiilor de specialitate 
    Consilierii care nu au beneficiat de indemnizație de consilier pentru ședința din  luna 
anterioară nu au întrunit condițiile obligatorii prevăzute la alin.(3) neavând materiale de 
dezbătut pentru comisiile de specialitate din care fac parte comisiile respective nu au avut 
motiv de întrunire, prin urmare, membrii acelor comisii nu au participat decât la sedința 
consiliului 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, 
 

���� …………………………….……… 
                  Kerecsenyi Emeric 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


