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PROCES  VERBAL 
 
          încheiat la data de 27. 10. 2020, cu ocazia ţinerii Şedinţei extraordinare de îndată a 
Consiliului Local Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului  nr. 64 /27. 10. 2020  având 
următoarea 
 

Ordine de zi 
                                                                                                                                      
      

                                           
1. Alegerea președintelui de ședință 
 
2. Alegerea viceprimarului 

 
3. Constituirea comisiilor de specialitate 
 
 

 

 
            Făcându-se prezenţa consilierilor la şedinţă, se constată că sunt prezenţi un număr de 
10 consilieri din totalul de 10 consilieri în funcţie, şedinţa  este  statutară. 
             Domnul primar  salută participanţii la şedinţă, prezintă pe scurt necesitatea  pentru care 
s-a convocat şedinţa extraordinară de îndată consiliului local, respectiv, pentru a face în cât 
mai scurt timp posibil funcțional activitatea consiliului local.  
           Toți cei 10 consilierii locali în funcție au căzut de accord asupra faptului că, 
președintele de ședință va fi ales și va  conduce ședințele consiliului local pe o perioada de o 
lună, nominalizându-se pentru această funcție în ordine alfabetică. 
          Preşedinte de şedinţă propus și ales  este domnul consilier  BLAGA DUMITRU, 
care va conduce şedinţele consiliului local pe o perioada de 1 lună, începând cu 
data adopătării prezentei hotărâri. 
           Se supune la vot şi este ales în unanimitate preşedinte de şedinţă dl.consilier BLAGA 
DUMITRU, adoptându-se  Hotărârea nr. 1  cu 10 voturi pentru, 0  abțineri şi nici un vot 
împotriva.  
   Dl. primar prezintă  Ordinea de zi a şedinţei convocate, solicită aprobarea ei.                                         
          Se supune la vot Ordinea de zi a şedinţei, care se aprobă prin  Hotărârea nr. 2  cu 10 
voturi pentru, 0  abțineri şi nici un vot împotrivă. 
 



 2 

     
Dl. preşedinte de şedinţă preluând  conducere a şedinţei,  propune trecerea la  ”Alegerea 
viceprimarului. ” 
     
  *  Se trece la alegerea viceprimarului. 
 

      Se distribuie consilierilor pentru a-şi exercita votul în privinţa alegerii 
viceprimarului, în condiţiile legii cu specificarea faptului că, sunt nule buletinele de vot: 

 
        - pe care se exprimă mai mult de o opţiune; 
         - pe care nu s-a exprimat nicio opţiune; 

 
       În urma numărării voturilor exprimate, dl. consilier Kerecsenyi Emeric a fost ales 
viceprimar, obţinând 10 voturi pentru, 0  abțineri  şi 0  voturi împotrivă din totalul de 10 
voturi, adoptîndu-se în acest sens  Hotărârea nr. 3  privind  alegerea viceprimarului. 
 
* Se trece la constituirea comisiilor de specialitate 
 
    Se propune ca să se constituie un nr. de patru comisii de specialitate, propunere aprobată în 
unanimitate de către consilieri, având ca domenii de activitate: 
 

◊ 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 

 

      Se fac propuneri pentru completarea comisiilor de specialitate. 
 
      În urma propunerilor, aprobat de către consilieri cu 10 voturi pentru, 0  abțineri  şi 0  voturi 
împotrivă din totalul de 10 voturi, adoptîndu-se în acest sens Hotărârea nr. 4 privind 
constituirea comisiilor de specialitate, a rezultat următoarea componenţă: 
 
 

1.   Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanŃe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei,  
 
           -   KELEMEN GEZA 
          -  ROBOȘ GAVRIL  
          -  BLAGA DUMITRU 
          -  TOTH ALEXANDRU  

           -  
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2. Comisia pentru agricultură, gospodărirea comunală, protecŃia mediului turism,  
servicii şi comerț           
 

- NAGY ZOLTAN  

- BOROZSNYAI MARTA 

- SZABO ANNAMARIA  

- KERECSENYI EMERIC 

- BOLOJAN FLORIN-MIRCEA 

         
3.       Comisia pentru învăŃământ, sănătate, protecŃie socială, protecŃia copilului, cultură, culte, 
activităŃi sportive şi de agrement         
 

- BLAGA DUMITRU 
- KENCSE IRMA 
- KELEMEN GEZA 
- NAGY ZOLTAN 
- TOTH ALEXANDRU 

 
  4.   Comisia pentru administraŃia publică locală, juridică, apărarea ordinei şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăŃenilor, amenajarea teritoriului și urbanism  
   

- SZABO ANNAMARIA  

- BOLOJAN FLORIN-MIRCEA 

- KERECSENYI EMERIC 

- ROBOȘ GAVRIL  

-  

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

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Blaga Dumitru 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


