ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA ROȘIORI
CONSILIUL LOCAL ROSIORI
Rosiori nr. 217, cod poștal 417238
Tel: 0259462383. Fax: 0259462383.
E-mail: primaria@rosiori.ro
Nr.

din 18.02.2022

PROCES VERBAL
încheiat la data de 17. 02. 2022, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare a Consiliului Local
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului nr. 14 /10. 02. 2022 având următoarea
Ordine de zi
1. Prezentarea Încheierii nr.238/2022 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 completarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului comunei Roşiori
pentru anul 2021
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Roşiori pentru anul 2022
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind starea economică, socială şi de
mediu al comunei.
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor comunei
Roşiori
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului semestrial privind activitatea asistenților
personali
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea
minoritătii Romilor din comuna Rosiori și actualizarea Grupul de lucru local și Grupul de
inițiativă locală pentru problemele romilor,
- iniţiator – primarul comunei Roşiori
10. Diverse
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Făcându-se prezenţa consilierilor la şedinţă, se constată că sunt prezenţi un număr de 10
consilieri din totalul de 10 consilieri în funcţie, în cadrul ședinței consiliului local urmând să
fie validat al 11-lea consilier conform Încheierii nr. 238/2022 pronunțată de Judecătoria
Oradea pentru validarea mandatului consilierului local supleant din cadrul Consiliului Local al
Comunei Rosiori .
La ședință mai participă d-na Hegedus Hajnalka Katalin, locuitor al comunei Roșiori.
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, toți cei prezenți la ședință respectă măsurile de
distanțare stabilite, 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
Kerecsenyi Emeric.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă dl. consilier Kerecsenyi Emeric, adoptându-se
Hotărârea nr. 11 adoptată cu 10 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri”
de către cei 10 consilieri prezenti la ședința din totalul de 10 consilieri în funcţie.
Se intonează imnul de stat al României.
*
Dl. președinte de ședință prezintă Ordinea de zi a şedinţei convocate de dl. primar,
solicită aprobarea ordinii de zi în forma propusă.
Se supune la vot Ordinea de zi a şedinţei care se aprobă prin Hotărârea nr. 12 adoptată
cu 10 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 10
consilieri prezenti la ședința din totalul de 10 consilieri în funcţie.
* În continuare, dl. secretar prezintă Procesul Verbal al şedinţei din data de 27.01. 2022
proces verbal care este aprobat prin Hotărârea nr. 13, adoptată cu 10 de voturi „pentru”,
0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 10 consilieri prezenti la ședința din
totalul de 10 consilieri în funcţie.
* Dl. preşedinte de şedinţă propune trecerea la primul, respectiv, al doilea punct al ordinii de
zi, respectiv, ” Prezentarea Încheierii nr. 238/2022 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. 238/2022 pronunțată de Judecătoria Oradea
prin care se validează mandatul consilierului locali supleant de pe lista partidului UDMR al
d-nei Pap Silvia.
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După prezentarea Încheierii, d-na. Pap Silvia este invitată 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.”
- d-na. Pap Silvia, 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, d-na. Pap Silvia a devenit consilier local în cadrul Consiliului local
Roșiori, va exercita activitatea în comisia de specialitate al consiliului local nr.2 și nr.4.

* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv ”Proiect de hotărâre privind
completarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local”
Se prezintă Proiectul de Hotărâre, comisiile de specialitate al consiliului local nr.2 și nr.4
care se completează în urma depunerii Jurământului de către d-na. Pap Silvia a devenit
consilier local în cadrul Consiliului local Roșiori în urma Încheierii nr. 238/2022 pronunțată
de Judecătoria Oradea.
Comisia juridică acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre
Se acordă o pauză pentru ca Comisia de specialitate nr. 4 să aleagă președintele de
comisie.
Comisia de specialitate nr. 4 alege ca președinte de comisie pe d-na consilier Pap Silvia.
În urma completării comisiilor de specialitate nr.2 și nr.4, situația comisiilor de specialitate
al consiliului local pe domenii de activitate și componență și funcții se prezintă în anexa la
proiectul de hotărâre, anexă care după adoptarea hotărârii de către Consiliul Local va devenii
anexă la hotărârea adoptată.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre care se aprobă prin Hotărârea nr. 14 adoptată cu
11 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11 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 contului de execuţie al bugetului comunei Roşiori pentru anul 2021 ”
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Contul de execuţie a bugetului pe anul 2021,
realizările și nerealizările anului 2021, se solicită aprobarea C.L..
Comisia de specialitate 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. 15 adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11 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 bugetului comunei Roşiori pentru anul 2022”
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, bugetul comunei propus pe anul 2022 detaliat pe
capitole bugetare, se solicită aprobarea C.L..
Dl. secretar precizează faptul că, în data de 11. 01. 2022, 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 2022.
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.
Se precizează faptul că, proiectul Bugetului Inițial expus pentru consultare și supus
aprobării Consiliului local se va întregii cu influențele bugetere care vor fi comunicate de AJFP
Bihor, completarea / rectificarea bugetului local cu sumele alocate și destinația lor se va supune
aprobării consiliului local la vremea respectivă .
Nefiind intervenţii asupra materialului prezentat, se supune la vot Proiectul de Hotărâre
care se aprobă prin Hotărârea nr. 16 adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11 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
aprobarea Raportului privind starea economică, socială şi de mediu al comunei”
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Raportul privind starea economică, socială şi de
mediu al comunei propus pentru aprobare.
Comisiile de specialitate nr.1, 2 și 3 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. 17 adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”,
0 „abţineri” de către cei 11 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11 consilieri în
funcţie.
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* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv, „Proiect de hotărâre pentru
aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor comunei Roşiori”
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Raportul privind gestionarea bunurilor comunei
Roşiori supus spre aprobare.
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. 18 adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11
consilieri în funcţie.

* Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, ” Proiect de hotărâre pentru aprobarea
Raportului semestrial privind activitatea asistenților personali ”
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Raportul semestrial privind activitatea
asistenților personali, se solicită aprobarea C.L.
Comisia de specialitate nr. 3 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. 19 adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11
consilieri în funcţie.

* Se trece la ultimul punct al Ordinii de zi, ” Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului
local de actiune privind incluziunea minoritătii Rromilor din comuna Rosiori și actualizarea
Grupul de lucru local și Grupul de inițiativă locală pentru problemele rromilor ”
Se prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Planul local de acțiune privind incluziunea
minoritătii Rromilor din comuna Rosiori, Grupul de lucru local și Grupul de inițiativă locală
pentru problemele rromilor, solicită aprobarea C.L.
Comisia de specialitate nr. 3 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. 20 adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11 consilieri prezenti la ședința din totalul de 11
consilieri în funcţie.
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• Se trece la diverse
◊ - dl. secretar general solicită consilierilor locali, ca, aşa cum este prevăzut în OUG nr.
57/2019, art.225 alin.2, să depună, până pe 15 martie, raportul anual de activitate pe anul 2021
precum și cei care au calitatea de președinți de comisii să depună raportul anual de activitate și
al comisiei de specialitate pe anul 2021.
Pe masă, în fața fiecăruia se află situația ședințelor C.L.,/2021,a președinților de ședință, a
comisiilor de specialitate precum și prezența fiecărui consilier la ședință.
- prezintă informarea privind organizarea și desfășurarea RPL 2021, se solicită consilierilor
locali popularizarea acestei acțiuni în rândul populației, în special asupra autorecenzării și a
autorecenzării asistate.
◊ - dl. consilier Șandor Titus Mircea ridică problema dezvoltării localității Vaida,
susține că, această localitate este ferită de finanțare din punct de vedere al dezvoltării, parcă ar
fi o localitate vitregă al comunei
◊ - În replică, dl. consilier Blaga Dumitru îl întreabă pe dl. consilier Șandor Titus –
Mircea dacă este în măsură să spună câte străzi sunt asfaltate din localitatea Vaida și câte nu
sunt față de câte sunt de asfaltat în localitatea Mihai Bravu, care este o localitate mult mai mare
decât Vaida.
Vă propun ca după ce vor fi asfaltate toate străzile din localitatea Mihai Bravu să revenim
asupra discuției în privința finanțărilor.
◊ - dl. consilier Bolojan Florin Mircea pune în vedere situația câinilor vagabonzi care
prezintă un pericol pentru trecători, solicită găsirea rezolvării acestei probleme.

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

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

Kerecsenyi Emeric

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

Varga Sandor
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