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DISPOZIŢIA Nr. 27 
din  15. 04. 2021 

privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară,  
 joi, 22 aprilie 2021, 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, joi,   
22. 04. 2021, începând cu 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      
        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 
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Proiectul  ordinii de zi 

a ședinței ordinare  a Consiliului Local Roșiori din data de 22. 04. 2021 
 

 
 
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 
* Proiecte de hotărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
 
4.  Proiect de hotărâre pentru  actualizarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Local; 
                                     -  iniţiator – primarul comunei Roşiori  
* Proiecte de hotărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.4 
 
5. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Statutului actualizat al Comunei Rosiori, județul Bihor; 
                                    -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hotărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.4 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. 21/2002, privind 

normele de gospodarire comunala, pe teritoriul comunei Rosiori; 
* Proiecte de hotărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.2 
 
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 
* Proiecte de hotărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
 
8. Proiect de hotărâre privind   constituirea unui număr cadastral în intravilanul comunei Rosiori, 

loc.Roșiori și înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea privata al  comunei Rosiori.     ; 
                                     -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hotărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
 
9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea vânzării terenului în 

suprafață 78/29098 mp  concesionat ca teren aferent construcției ocupat de construcția ce 
reprezintă în natură ”casă ”, către proprietara construcției. 

                                     -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 
*Proiecte de hotărâre trimis ă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
 
10. Diverse 

 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
Ec.Kelemen Zoltan 
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