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DISPOZIŢIA Nr. 30 
din 22. 03. 2022 

privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară,  
 marți, 29 martie 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, marți, 29 
martie 2022, 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 



     Anexa la Dispoziția nr. 30 /22. 03. 2022 
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Proiectul  ordinii de zi 

a ședinței ordinare  a Consiliului Local Roșiori din data de 29. 03. 2022 
 

 
1. Proiect de hotărâre  privind  validarea Dispozitiei Primarului  nr . 25 din  25. 02. 2022 privind 

completarea  BUGETULUI INITIAL   - sursa A - pe anul 2022 
- iniţiator – primarul comunei Roşiori 

* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
 
2. Proiect de hotărâre privind  acordarea mandatului special  pentru Asociația Intercomunitară Zona Nord 

Vest                   -    iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.4 

 
3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor 

de urgenta, la nivelul Comunei  Rosiori   - actualizat 2022 - 
                                     -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.3 

 
4. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare 

pentru gestionarea situatiilor de urgenta din comuna Rosiori pe anul 2022 
                                     -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.3 

 
5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al 

comunei Rosiori, pentru trimestrul II al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei 
activităţi               -   iniţiator – primarul comunei Roşiori 

* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.2 
 

6.  Proiect de hotărâre  pentru acordarea unei diplome şi a unui premiu de fidelitate, familiilor care au 
împlinit 25, 40 respectiv 50 de ani de convieţuire şi au domiciliul stabil în comuna Roşiori, precum și 
aniversarea persoanelor vâstnicie din comună care au înplinit 70 de ani. 

                                   -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
 
7. Proiect de hotărâre  pentru modificarea programului  activităților culturale din comuna Roșiori aprobat 

pentru anul 2022 prin anexa 1 la HCL nr. 101/16.12.2021 
                                   -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.3 
8. Diverse 
     
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
Ec.Kelemen Zoltan 

 
���� …………………………….……… 

 
 


