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Nr. 1271 din 26.04.2021

PROCES VERBAL
încheiat la data de 22. 04. 2021, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare a Consiliului Local
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului nr. 27 /15. 04. 2021 având următoarea
Ordine de zi
1. Prezentarea Încheierii nr.851/2021 pronunțată de Judecătoria Oradea pentru validarea

mandatului consilierului local supleant din cadrul Consiliului Local al Comunei Rosiori;
2. Depunerea jurământului de către consilierul local supleant validat de judecătorie;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2021
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
4. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Local;
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Statutului actualizat al Comunei Rosiori, județul
Bihor;
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. 21/2002, privind
normele de gospodarire comunala, pe teritoriul comunei Rosiori;
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Comunei Rosiori pentru funcţionarea
compartimentului de audit intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei
Comunelor din România;
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
8. Proiect de hotărâre privind constituirea unui număr cadastral în intravilanul comunei
Rosiori, loc.Roșiori și înscrierea numărului cadastral rezultat în evidențele C.F. în
proprietatea privata al comunei Rosiori ;
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea vânzării terenului în
suprafață de 78/29098 mp, concesionat ca teren aferent construcției ocupat de construcția ce
reprezintă în natură ”casă ”, către proprietara construcției.
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
10. Diverse
Făcându-se prezenţa consilierilor la şedinţă, se constată că sunt prezenţi un număr de 9
consilieri din totalul de 10 consilieri în funcţie, în cadrul ședinței consiliului local urmând să
fie validat al 11-lea consilier conform Încheierii nr.851/2021 pronunțată de Judecătoria
Oradea pentru validarea mandatului consilierului local supleant din cadrul Consiliului Local al
Comunei Rosiori .
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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 inițiatorului în legătură cu
materialul supus dezbaterii.
Se alege președintele de ședință. Se propune ca președinte de ședință dl. consilier
Nagy Zoltan.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă dl. consilier Nagy Zoltan, adoptându-se Hotărârea
nr. 27 adoptată cu 9 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei
9 consilieri prezenti la ședința din totalul de 10 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. 28 adoptată
cu 9 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 9 consilieri
prezenti la ședința din totalul de 10 consilieri în funcţie.

În continuare, dl. secretar prezintă Procesul Verbal al şedinţei din data de 18.02. 2021
proces verbal care este aprobat prin Hotărârea nr. 29, adoptată cu 9 de voturi „pentru”,
0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 9 consilieri prezenti la ședința din totalul
de 10 consilieri în funcţie.
* Dl. preşedinte de şedinţă preluând conducere a şedinţei, propune trecerea la primul,
respectiv, al doilea punct al ordinii de zi, respectiv, ” Prezentarea Încheierii nr.851/2021
pronunțată de Judecătoria Oradea pentru validarea mandatului consilierului local supleant
din cadrul Consiliului Local al Comunei Rosiori” și ” Depunerea jurământului de către
consilierul local supleant validat de judecătorie”
* dl. secretar general prezintă Încheierea nr. 851/2021 pronunțată de Judecătoria Oradea
prin care se validează mandatul consilierului locali supleant de pe lista partidului PPMT al dlui Șandor Titus Mircea.
După prezentarea Încheierii, îl invită pe dl. Șandor Titus Mircea 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.”
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- dl. Șandor Titus Mircea, 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. Șandor Titus Mircea a devenit consilier local în cadrul Consiliului
local Roșiori, va exercita activitatea în comisia de specialitate al consiliului local nr.2.

* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv ” Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2021”
Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, bugetul comunei propus pe anul 2021
detaliat pe capitole bugetare, solicită aprobarea C.L..
Dl. secretar precizează faptul că, în data de 19. 03. 2021, în conformitate cu prevederile
art.6 alin(1) şi (2) din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică şi a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, s-a adus
la cunoştinţa publică, prin afişare pe sit-ul primăriei, pentru consultare, proiectul bugetului
comunei Roşiori pentru anul 2021.
Până la data ședinței consiliului local la Compartimentul Financiar-Contabil a primăriei
comunei Roşiori nu s-a depus nici o propunere, sugestie cu valoare de recomandare în legătură
cu bugetului comunei Roşiori expus pentru consultare.
Comisia de specialitate nr.1 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Se trece la discuţii.
Dl. Primar precizează faptul că, conform unui nou raport de specialitate întocmit de
compartimentul de specialitate, înregistrat sub nr.60/14.04.2021 proiectul Bugetului Inițial
expus pentru consultare a suferit modificări fiind Bugetul Inițial care se propune spre aprobare
Consiliului Local pentru anul 2021 conținând influențele bugetere comunicate de AJFP Bihor.
Nefiind intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot Proiectul de Hotărâre care
se aprobă prin Hotărârea nr. 30 adoptată cu 9 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”,
1 „abţineri” de către cei 10 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în
funcţie.
• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv „Proiect de hotărâre pentru
actualizarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Local”
Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, dl. Secretar general prezintă Regulamentul
de funcţionare a Consiliului local actualizat conform prevederilor O.U.G. nr.57/2019 Codul
Administrativ și Ordinul nr.25 din 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului
unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de
organizare si functionare a consiliului local supus pentru aprobare, atrăgând atenția
consilierilor asupra necesității cunoașterii prevederilor din regulamet, asupra drepturilor și
obligațiilor consilierilor locali.
Comisia de specialitate nr.4 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
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Se trece la discuţii.
Nefiind intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot Proiectul de Hotărâre
care se aprobă prin Hotărârea nr. 31 adoptată cu 9 de voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 1 „abţineri” de către cei 10 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11
consilieri în funcţie.
.
* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv „Proiect de hotărâre privind
aprobarea Statutului actualizat al Comunei Rosiori, județul Bihor ,,
Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Statutul actualizat al Comunei Rosiori,
dl. Secretar general precizează faptul că aprobarea Statutului comunei în forma prezentată este
necesară ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului nr.25 din 2021 pentru aprobarea modelului
orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al
regulamentului de organizare si functionare a consiliului local supus pentru aprobare.
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 se aprobă prin Hotărârea nr. 32 adoptată cu 9 de voturi „pentru”, 0
voturi „împotrivă”, 1 „abţineri” de către cei 10 consilieri prezenti la ședința din totalul de
11 consilieri în funcţie.
• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv, „Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. 21/2002, privind normele de gospodarire
comunala, pe teritoriul comunei Rosiori”
Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Regulamentul de aplicare a O.G.
21/2002, privind normele de gospodarire comunala, propus pentru teritoriul comunei
Rosiori.
Comisia de specialitate nr.2 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. 33 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
• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv, „Proiect de hotărâre privind
aprobarea contribuţiei Comunei Rosiori pentru funcţionarea compartimentului de
audit intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din
România”
Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, faptul că, prin H.C.L. nr. 24 /03.03. 2016
Comuna Roșiori a aderat la Asociaţia Comunelor din România (A.Co.R), iar ca urmare a
adoptării H.C.L. nr. 26 /03.03. 2016 privind aprobarea contribuţiei Comunei Rosiori pentru
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funcţionarea compartimentului de audit intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a
Asociaţiei Comunelor din România, activitatea de auditare se exercită prin acest compartiment.
Conform Deciziei nr.1/05.02.2020 adoptat de către Adunarea reprezentanților entităților
publice partenere ai Filialei județene Bihor a A.Co.R, - axexa 1 lit.c, se solicită modificarea
contribuţiei Comunei Rosiori pentru funcţionarea compartimentului de audit intern, motiv
pentru care se propune aprobarea contribuției în suma de 1000 lei/lunar potrivit Deciziei
nr.1/05.02.2020 A.Co.R Bihor
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. 34 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
• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv „Proiect de hotărâre pentru
constituirea unui număr cadastral în intravilanul comunei Rosiori, loc.Roșiori și
înscrierea numărului cadastral rezultat în evidențele C.F. în proprietatea privata al
comunei Rosiori”
Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, necesitatea soluționării cadastrale a
imobilului în cauză, imobil neevidențiat în documente cadastrale pînă-n prezent, solicită
aprobarea C.L.
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 se aprobă prin Hotărârea nr. 35 adoptată cu 9 de voturi „pentru”, 0
voturi „împotrivă”, 1 „abţineri” de către cei 10 consilieri prezenti la ședința din totalul de
11 consilieri în funcţie.
• Se trece la ultimul punct al Ordinii de zi, respectiv „Proiect de hotărâre privind
aprobarea inițierii demersurilor în vederea vânzării terenului în suprafață de 78/29098
mp, concesionat ca teren aferent construcției ocupat de construcția ce reprezintă în
natură ”casă ”, către proprietara construcției”
Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, solicitarea depusă de către Hegedus
Hajnalka-Katalin pentru cumpărarea terenului din intravilanul comunei ocupat partial de casa
de locuit din proprietatea ei, în suprafață de 78/29098 mp, teren concesionat prin contractul de
concesiune înregistrat sub nr. 1637 din 04. 06. 2019, solicită aprobarea inițierii demersurilor
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în vederea vânzării terenului în cauză, documentația rezultată( Raport de evaluare, modelul
contractului de vânzare-cumpărare) se va supune spre aprobare Consiliului Local.
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 se aprobă prin Hotărârea nr. 36 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
• Se trece la diverse
- dl. secretar general solicită de la fiecare consilier să comunice adresa electronică pentru o
mai eficientă colaborare și pentru a se putea transmite materialele ședințelor în termenele
prevăzute de legislatie.
◊ - dl. consilier Bolojan Florin Mircea solicită puțină piatră în apropierea unui hidrant
stradal din loc. Mihai Bravu pentru o accesabilitate mai bună.
◊ - dl. consilier Șandor Titus Mircea ridică problema pazei din loc. Vaida
- dl. Primar, precizează faptul că, la ora actuală, satul Vaida este singura localitate din comună

în care paza este asigurată cu firmă de pază, cheltuielile sunt duble, este necesar ca să se
găsească o persoană din localitate care să corespundă cerințelor legislației actuale pentru a
putea asigura paza ca persoana autorizată.
Ordinea de zi epuizându-se, preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa ordinară a
Consiliului Local, mulţumind tuturor celor prezenţi pentru participare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………

Nagy Zoltan

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

Varga Sandor
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