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   ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA ROSIORI 

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 

C.F. 15579483 
Tel / fax: 0259 462380;  0741107700 

e-mail: primaria@rosiori.ro; site: www.rosiori.ro  
 

                                                                          Nr. 283  din 31. 01. 2022 
                       

 
PROCES  VERBAL 

 
          încheiat la data de 27. 01. 2022, cu ocazia ţinerii Şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Roşiori, convocată prin dispoziţia primarului  nr. 2 /20. 01. 2022  având următoarea 
 

Ordine de zi 
                                                                                                                                      

 
1.  Proiect de hotărâre privind  constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de 

consilier local  a doamnei Szabo Annamaria și vacantarea postului de consilier 
                                    -  iniţiator – primarul comunei Roşiori 

2. Proiect de hotărâre privind  validarea Dispozitiei Primarului  nr .  97 din 22. 12. 2021 
privind rectificarea bugetului comunei  pe anul 2021   

- iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar care 
vor funcţiona în anul şcolar 2022-2023 în comuna Roşiori; 

- iniţiator – primarul comunei Roşiori                            
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.3 
 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 95 din 
25.11.2021  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cat si participarea la 
,,Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de 
vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități ” pentru 
proiectul:   „STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN  
COMUNA ROȘIORI, JUDETUL BIHOR„   

                                        - iniţiator – primarul comunei Roşiori   
   * Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 și 2 
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5.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Comunei 

Roșiori  nr.75 din 23.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, 
a devizului general actualizat și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile 
de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de 
investiții “Reabilitare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor” 

                                               -  iniţiator – primarul comunei Roşiori                            
                          

* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
 
6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a 

devizului general actualizat și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de 
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de 
investiții  “Reabilitare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor” în baza prevederilor 
O.G nr 15/2021     

                                                               -  iniţiator – primarul comunei Roşiori                            
                          

* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2022 de 

beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 
                                               -  iniţiator – primarul comunei Roşiori                            
                          
* Proiecte de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.3 
 
8. Diverse 

 
            Făcându-se prezenţa consilierilor la şedinţă, se constată că sunt prezenţi un număr de 9  
consilieri din totalul de 10 consilieri în funcţie. Ședinţa  este  statutară. 
             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 d-na. consilier Kencse Irma. 
           Se aprobă preşedinte de şedinţă d-na. consilier Kencse Irma  prin  Hotărârea nr. 1  
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 ei în forma 
propusă.              
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          Se supune la vot Ordinea de zi a şedinţei care se aprobă prin  Hotărârea nr. 2  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. secretar  general prezintă Procesul Verbal al şedinţei  ordinare  din 16. 12. 2021,  proces  
verbal care se aprobă prin  Hotărârea nr. 3  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. 

 
  

     *  Se trece la  primul  punct de pe ordinea de zi, respectiv,  ”  Proiect de hotărâre privind  
constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local  a doamnei 
Szabo Annamaria și vacantarea postului de consilier “  

     
    Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Declarația de renunțare la mandatul de 
consilier local prin demisie, depusă de doamna Szabo Annamaria,  înregistrată  sub  
nr. 3664/24.12.2021. 
       Dl. secretar general prezintă referatul constatator întocmit pentru  constatarea încetării de 
drept, prin demisie, a mandatului doamnei consilier local  Szabo Annamaria și vacantarea 
postului de consilier, înregistrată  sub nr. 3698/27.12.2021 semnat de primarul și secretarul 
general al comunei Roșiori 
 
      Consiliul Local Roșiori prin  Hotărârea nr. 4  constată încetarea de drept, prin demisie, a 
mandatului de consilier local a doamnei Szabo Annamaria și declară vacant locul deținut de 
aceasta în Consiliul Local al comunei Roșiori, precum și în Comisiile de specialitate nr. 2 și 4. 
 
 
*  Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv, „Proiect de hotărâre privind  
validarea Dispozitiei Primarului  nr .  97 din 22. 12. 2021 privind rectificarea bugetului 
comunei  pe anul 2021  ” 

    Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Dispozitia Primarului  nr .  97 din 22. 12. 
2021  privind rectificarea bugetului local pe anul 2021,  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. 5  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. 
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• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi, respectiv „Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar care vor funcţiona în anul 
şcolar 2022-2023 în comuna Roşiori” 
 

  Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat,  Reţeaua  unităţilor de învăţământ 
preuniversitar care vor funcţiona în anul şcolar 2022-2023 în comuna Roşiori 

 supusă spre aprobare, avizul I.S.J.Bihor pentru rețeaua propusă, 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. 6  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. 

 
 

• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  respectiv, ”Proiect de hotărâre privind  
modificarea Anexei 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 95 din 25.11.2021  privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici cat si participarea la ,,Programului privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de 
reîncărcare pentru vehicule electrice în localități ” pentru proiectul:   „STATII DE 
REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA RO ȘIORI, 
JUDETUL BIHOR„  ” 
        
     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, modificarea adusă la Anexa 1 la Hotărârea 
de Consiliul Local nr. 95 din 25.11.2021  privind indicatorii tehnico-economici pentru 
investiția propusă, explică  necesitatea adoptării hotărârii pentru a se putea accesa proiectul, 
solicită aprobarea C.L. 
     
Comisiile de specialitate nr. 1 și 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. 7  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. 
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• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  respectiv, ”Proiect de hotărâre privind  
aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Roșiori  nr .75 din 23.09.2021 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat 
și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții  “Reabilitare strazi 
in comuna Rosiori, judetul Bihor”  ” 
        
 
     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, modificarea adusă Hotărârii Consiliului 
Local al Comunei Roșiori  nr.75 din 23.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați, a devizului general actualizat și asigurarea finanțării de la bugetul local 
pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru 
obiectivul de investiții “Reabilitare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor”   , 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. 8  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. 

 
• Se trece la următorul punct al Ordinii de zi,  respectiv, ”Proiect de hotărâre privind  
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a devizului general actualizat și 
asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții   “Reabilitare 
strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor” în baza prevederilor O.G nr 15/2021 ” 
        
     Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, indicatorii tehnico-economici actualizați, a 
devizului general actualizat, necesitatea asigurarii finanțării de la bugetul local pentru 
categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul 
de investiții “Reabilitare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor”   , 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. 9  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. 
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* Se trece la ultimul punct al Ordinii de zi, ”  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
de lucrări ce vor fi executate în anul 2022 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii 
nr.416/2001  ”       
       Dl. primar prezintă Proiectul de Hotărâre iniţiat, Planul de lucrări ce vor fi executate în 
anul 2022 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001, în caz că vor exista 
beneficiari de ajutor social apti de muncă în comuna Roșiori, 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. 10  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. 

 
 
Se trece la Diverse: 

 
           Se prezintă petiția înaintată către Consiliul Local al Comunei Roșiori de dl. Kelemen 
Tibor, înregistrată la registratura comunei sub nr. 3734 din 30.12.2021,  
         -     Din documentele puse la dispoziție de aparatul de specialitate al primarului comunei, 
consilierii au constatat faptul că denumirea ” Strada Platforma Industrială” a fost atribuită de 
către Consiliul Local Roșiori în anul 2015, înregistrat în evidențele CF Roșiori sub nr. 
Cad.52511, iar proprietatea d-lui Kelemen are o deschidere la acest drum pe o porțiune de 2,54 
m, fapt pentru care i s-a putut aloca nr. pe această stradă. 
            Drumul la care face referire în petiție , cea dintre ”Brutărie și Ujsor” nu face parte din 
nr.Cad. 52511, nu are categoria de stradă, nu este prevăzut în viitorul apropiat pentru 
amenajare ca stradă, este utilizat ca drum agricol de către proprietarii terenurilor din zonă. 

 
 

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

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Kencse Irma 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


