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PROCES VERBAL
încheiat la data de 05. 11. 2020, cu ocazia ţinerii Şedinţei extraordinare a Consiliului
Local Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului nr. 67 /02. 11. 2020 având următoarea
Ordine de zi

1. Prezentarea Încheierii de validare a mandatului consilierului local supleant din cadrul
Consiliului Local al Comunei Rosiori;
2. Depunerea jurământului de către consilierul local supleant validat de judecătorie;
3. Modificarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Local;
* Proiect de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.4
4. Nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Rosiori în consiliile de administraţie și
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calități ale unităţilor de învăţământ din comuna Rosiori
pentru anul şcolar 2020-2021;
* Proiect de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.3
5. Rectificarea bugetului local al comunei;
* Proiect de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1
6. Modificarea Organigramei şi a statului de funcţii pentru primăria comunei Roşiori;
* Proiect de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.4

Făcându-se prezenţa consilierilor la şedinţă, se constată că sunt prezenţi un număr de
10 consilieri din totalul de 10/11 consilieri în funcţie, şedinţa este statutară.
Domnul primar salută participanţii la şedinţă, prezintă pe scurt necesitatea pentru care
s-a convocat şedinţa extraordinară a consiliului local.
Se alege președintele de ședință, în baza H.C.L. 1/27.10.2020 ședința consiliului local
va fi condusă de dl. consilier Blaga Dumitru.
Se aprobă preşedinte de şedinţă dl.consilier BLAGA DUMITRU, adoptându-se
Hotărârea nr. 5 cu 10 voturi pentru, 0 abțineri şi nici un vot împotriva.
Dl. primar prezintă Ordinea de zi a şedinţei convocate, propune suplimentarea ei cu încă
un punct, respectiv, ”Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv
indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Achizitia de echipamente de tipul tabletelor
scolare si a altor echipamente/dispozitive electronice în comuna Rosiori” ” solicită
aprobarea ei cu suplimentarea propusă.
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Se supune la vot Ordinea de zi a şedinţei, care se aprobă prin Hotărârea nr. 6 cu 10
voturi pentru, 0 abțineri şi nici un vot împotrivă.
• Dl. secretar general prezintă Procesul Verbal al şedinţei extraordinare de îndată din 27.
10. 2020, proces verbal care este aprobat prin Hotărârea nr. 7, adoptat cu 10 voturi pentru,
0 abțineri şi nici un vot împotrivă.
* În continuare, dl. secretar general prezintă Încheierea pronunţată de Judecătoria
Oradeaa, nr. 2285/2020 prin care se validează mandatul consilierului locali supleant de pe lista
UDMR – dl. Szabó Ioan.
După prezentarea Încheierii, îl invită pe dl. Szabó Ioan să depună potrivit art.119
alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, jurământul prevăzut
la art.117 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac,
cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor
comunei Roșiori. Aşa să îmi ajute Dumnezeu.”
- dl. Szabó Ioan, cu mâna stângă pe Constituția României și Biblie, dă citire
Jurământului dupã care a semnat jurãmântul de credinţã în două exemplare, din care un
exemplar a fost înmânat consilierului şi un exemplar se păstrează la dosarul de ședință.
Din acest moment, dl. Szabó Ioan a devenit consilier local în cadrul Consiliului local
Roșiori, va exercita activitatea în comisiile de specialitate al consiliului local nr.1 și 4.
În urma depunerii jurământului de către dl. Szabó Ioan situația Consiliului local se
prezintă după cum urmează:
- Nr. consilieri locali stabiliţi prin Ordinul Prefectului nr.308/14.07.2020,
cf. art.112 din Codul Administrativ: 11
- Nr. consilieri locali validaţi de Judecătoria Oradea

11

- nr. consilieri locali care au depus jurământul din Consiliului Local al comunei
Roșiori:

11

Dl. preşedinte de şedinţă, propune trecerea la următorul punct de pe ordinea de zi
” Modificarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Local ”
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre inițiat, dl. Secretar general al comunei explică în ce
constă propunerea de modificare a Regulamentului de funcționare al Consiliului local,
respectiv, modificarea la Capitolul II - Art.10. – punctul B. ”Organizarea comisiilor de
specialitate ale consiliului local” prin schimbarea comisiilor de specialitate conform H.C.L.
nr. 4 din 27.10.2020 din trei comisii în număr de patru comisii de specialitate după cum
urmează:
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◊ Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanŃe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei,
◊ Comisia pentru agricultură, gospodărirea comunală, protecŃia mediului turism,
servicii şi comerț
◊ Comisia pentru învăŃământ, sănătate, protecŃie socială, protecŃia copilului, cultură,
culte, activităŃi sportive şi de agrement
◊ Comisia pentru administraŃia publică locală, juridică, apărarea ordinei şi liniştii
publice, a drepturilor cetăŃenilor, amenajarea teritoriului și urbanism
Comisia de specialitate, nr.4. 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 11 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin Hotărârea nr.8
* Se trece la următorul punct, ” Nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Rosiori în
consiliile de administraţie și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calități ale unităţilor de
învăţământ din comuna Rosiori pentru anul şcolar 2020-2021”
Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, motivul inițierii, solicită aprobare de către
Consiliului local.
Comisia de specialitate acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Se trece la discuţii.
Se fac propuneri:
Pentru Școala Gimnazială “Jaló Zsigmond”Roșiori
Se propune ca reprezentant al Consiliului Local în consiliul de administraţie
dl. Consilier Szabó Ioan,
În Comisia de Evaluare și Asigurare a Calități ale unităţilor de învăţământ
dl. Consilier Kelemen Géza,
Pentru Școala Gimnazială Nr.1 Mihai bravu:
Se propune ca reprezentant al Consiliului Local în consiliul de administraţie
dl. Consilier Blaga Dumitru,
În Comisia de Evaluare și Asigurare a Calități ale unităţilor de învăţământ
dl. Consilier Bolojan Florin - Mircea,
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre cu reprezentanții propuși, care se aprobă prin
Hotărârea nr.9 adoptată cu 11 voturi pentru, 0 abțineri şi nici un vot împotrivă.
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* Se trece la următorul punct, „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei
Roşiori pentru anul 2020 .”
Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, rectificarea bugetului comunei propus pe
anul 2020, detaliat pe capitole bugetare, 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 11 voturi pentru şi nici un vot împotrivă prin Hotărârea nr.10
* Se trece la următorul punct, respectiv„Proiect de hotărâre privind modificarea
Organigramei şi a statului de funcţii pentru primăria comunei Roşiori”
Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, dl. Secretar general prezintă Organigrama
și Statul de funcții modificat propus pentru aprobare, actualizat, prin înființarea a 5 posturi de
asistenți personali, înființarea unui post de șofer în cadrul compartimentului de intreținere și
desființarea postului de consilier personal de la Cabinetul primarului.
Organigrama şi a statul de funcţii modificat se încadrează în limita numărului maxim de
posturi aprobate pentru comuna Roșiori.
Comisia de specialitate nr.4 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Se trece la discuţii.
Nefiind intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot Proiectul de
Hotărâre care este adoptată cu 11 voturi pentru, 0 abțineri şi nici un vot împotrivă prin
Hotărârea nr. 11
* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv, punctul suplimentat ”Proiect de
hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv
indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Achizitia de echipamente de tipul tabletelor
scolare si a altor echipamente/dispozitive electronice în comuna Rosiori””
Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, descrierea și indicatorii tehnicoeconomici a proiectului, explică necesitatea aplicării la proiect pentru a se putea asigura
dotarea Instituțiilor de învățământ din comună cu tablete și echipament IT necesar
funcționării acestor instituții Online pe timpul pandemiei, solicită aprobarea C.L.
Comisia de specialitate nr.1, în cadrul ședinței, 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 este adoptat în forma inițiată cu 11 voturi pentru, 0 abțineri şi nici un vot împotrivă prin
Hotărârea nr. 12

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………

Blaga Dumitru

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………

Varga Sandor
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