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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA ROȘIORI 
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. 1661  din 28.05.2021 
 

PROCES  VERBAL 
          încheiat la data de 27. 05. 2021, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului  nr. 31 /20. 05. 2021  având următoarea 
 

Ordine de zi 
                                                                                                                                      

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii până la data de 14.08.2022 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. 
                                          - iniţiator – primarul comunei Roşiori 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării a două  porți de garaj și montarea lor   
la clădirea din Rosiori nr.69, proprietatea comunei Rosiori; 
                                     -  iniţiator – primarul comunei Roşiori  
3. Proiect de hotărâre  privind    constituirea unor numere cadastrale în intravilanul comunei  
Rosiori,   înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea privata a  comunei Rosiori; 
                                    -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea amenajării locației pentru punctul de colectare a  

deșeurilor(cu excepţia celor menajere) în comuna Roșiori, județul Bihor; 
                                    -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
5.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea cofinantarii cheltuielilor neeligibile la obiectivul de  
investitie "MODERNIZAREA, RENOVAREA SI DOTAREA CAMINELOR 
CULTURALE IN COMUNA ROSIORI, JUDETUL  BIHOR: CAMIN CULTURAL IN 
LOCALITATEA VAIDA, CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA MI HAI BRAVU  
"; 
                                     -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
6. Diverse 

 
 
 
            Făcându-se prezenţa consilierilor la şedinţă, se constată că sunt prezenţi un număr de 10  
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie, ședința este statutară. 
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             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. 
 
           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. 37  adoptată cu   10   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către 
cei   10     consilieri prezenți la ședință din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 
 
       Dl. primar prezintă  Ordinea de zi a şedinţei convocate, solicită aprobarea ordinii de zi în 
forma propusă. 
 
          Se supune la vot Ordinea de zi a şedinţei care se aprobă prin  Hotărârea nr. 38  adoptată 
cu   10   de voturi „pentru”,   0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către cei   10     
consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 
 
     În continuare, dl. secretar prezintă Procesul Verbal al şedinţei din data de 22. 04. 2021 
proces  verbal care este aprobat  prin  Hotărârea nr. 39,  adoptată cu   10   de voturi „pentru”,   
0    voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către cei   10     consilieri prezenti la ședința din 
totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 
  * Dl. preşedinte de şedinţă preluând  conducere a şedinţei,  propune trecerea la primul,  
punct al ordinii de zi,  respectiv, ” Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii până la 
data de 14.08.2022 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.” 
 
   Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, motivul pentru care a iniţiat proiectul de 
hotărâre,  explică necesitatea adoptării hotărârii pentru a putea continua lucrările la investiția 
propusă, 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. 40  adoptată cu   8   de voturi „pentru”,   1    voturi 
„împotrivă”,   1   „ abţineri” de către cei   10     consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 
consilieri în funcţie. 
     S-a abținut: - dl. Consilier Șandor Titus Mircea 
     Votat împotrivă: - d-na consilier Kencse Irma 
 
 * Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv „Proiect de hotărâre  privind 
aprobarea achiziționării a două  porți de garaj și montarea lor  la clădirea din Rosiori nr.69, 
proprietatea comunei Rosiori” 
     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, necesitatea efectuării achiziției, solicită 
aprobarea C.L. 
    Comisia de specialitate nr. 1 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii. 
     D-na consilier Kencse Irma este de părere că, în loc de garaj mai bine era să se amenajeze 
un centru pentru tineret și arată că este împotriva achiziției propuse.  
         
      Nefiind alte intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot  Proiectul de 
Hotărâre  care se aprobă prin  Hotărârea nr. 41  adoptată cu   8   de voturi „pentru”,   1      
voturi „împotrivă”,   1   „ abţineri” de către cei   10     consilieri prezenti la ședința din totalul de 
11 consilieri în funcţie. 

    S-a abținut: - dl. Consilier Șandor Titus Mircea 
     Votat împotrivă: - d-na consilier Kencse Irma 
 

* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv „Proiect de hotărâre privind    
constituirea unor numere cadastrale în intravilanul comunei Rosiori,   înscrierea lor în 
evidențele C.F. în proprietatea privata a  comunei Rosiori,,  
 

     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, necesitatea soluționării  cadastrale a 
imobilului în cauză conform documentației întocmite de topograful autorizat,   solicită 
aprobarea C.L. 
    Comisiile de specialitate nr. 1 și 4 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. 42  adoptată cu   10   de voturi „pentru”,   0    
voturi „împotrivă”,   0   „ abţineri” de către cei   10     consilieri prezenti la ședința din totalul  
de 11 consilieri în funcţie. 

 
 
 
 
 



 4 

 
 
• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  respectiv, „Proiect de hotărâre privind  
  aprobarea amenajării locației pentru punctul de colectare a  deșeurilor(cu excepţia celor 
menajere) în comuna Roșiori, județul Bihor” 
 
       Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, necesitatea amenajării locației pentru 
punctul de colectare a  deșeurilor, solicită aprobarea C.L. 
 
          Comisia de specialitate nr.2 și 4 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Se trece la discuţii. 
 
         Dl. consilier Șandor Titus Mircea se interesează asupra faptului că, cine va executa 
amenajării locației? 
         Dl. primar precizează faptul că, lucrarea se va achiționa conform prevederilor legislației 
în vigoare privind achizițiile publice. 
 
      Nefiind alte intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot  Proiectul de 
Hotărâre  care se aprobă prin  Hotărârea nr. 43  adoptată cu   8   de voturi „pentru”,   1      
voturi „împotrivă”,   1   „ abţineri” de către cei   10     consilieri prezenți la ședința din totalul de 
11 consilieri în funcţie. 

    S-a abținut: - d-na consilier Kencse Irma 
     Votat împotrivă: - dl. Consilier Șandor Titus Mircea 
 

 *  Se trece la ultimul punct al Ordinii de zi,  respectiv,  „Proiect de hotărâre pentru 
aprobarea cofinantarii cheltuielilor neeligibile la obiectivul de  investitie 
"MODERNIZAREA, RENOVAREA SI DOTAREA CAMINELOR CULTURALE IN 
COMUNA ROSIORI, JUDETUL  BIHOR: CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA 
VAIDA, CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA MIHAI BRAVU ";  
 

 
      Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat,  faptul că, costurile investiției aproape s-au 
dublat de la obținerea finanțării din fondurile Europene, diferența rezultată conform noii 
calculații efectuate de proiectant constituie cheltuieli neeligibile proiectului care va trebuii 
suportată din fonduri locale prin coofinanțare, solicită aprobarea C.L. 
     
Comisia de specialitate nr.1 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. 44 adoptată cu   10  de voturi „pentru”,  0   voturi 
„împotrivă”,  0  „ abţineri” de către cei  10   consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 
consilieri în funcţie 
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• Se  trece la diverse 

 
 

- dl. Primar, înmânează legitimația de consilier d-lui consilier Șandor Titus Mircea . 
     
 
 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 


