
 
 

ROMANIA 
JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA ROSIORI 
CONSILIUL LOCAL 

  
H O T Ă R Â R E A  Nr. 48 

din 16. 04. 2020 
privind aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public al Comunei Roșiori pentru investiția: 

 ”  Reabilitare stradă în comuna Roșiori, județul Bihor” 
 
 

Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul comunei Rosiori, precum și Raportul  
compartimentului de specialitate  privind afectarea domeniului public al comunei Roșiori pentru realizarea 
lucrarii ”  Reabilitare stradă în comuna Roșiori, județul Bihor” 

- Cerinţele impuse în certificatul de urbanism nr. 69 din 10. 02. 2020 eliberat de Consiliului Judeţean 
Bihor 

Ținând cont de prevederile: 
- HG nr.970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, 

oraselor și comunelor din județul Bihor, modificată și completată prin HG nr.1973/2004, HG nr.931/2008 și 
HG nr.630/2011 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Roșiori nr.22/10. 03. 2017 privind însușirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Roșiori, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile: 
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentul general de urbanism, republicată cu modificările 

și completările ulterioare; 
- OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu modificările și completările 

ulterioare; 
             - Legea nr. 10/1995(r2) privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
În baza prevederilor art. 129 alin.(1), (2) lit.c, (6) lit.c, art.139 alin (3) lit.g şi art. 196 alin.1 lit.a. din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROȘIORI 

adoptă prezenta Hotărâre 
 

Art. 1  Se aprobă executarea lucrărilor pe domeniul public al Comunei Roșiori pentru investiția  
 ”  Reabilitare stradă în comuna Roșiori, județul Bihor” , nr. cadastral 52611. 
Art. 2  Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Roșiori. 
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, Instituția 
Prefectului - Județul Bihor, Consiliul Județean Bihor, Executantul lucrărilor 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 „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” precum și afișare la 
afișierul primăriei.                                                                                                                                    
        
 
 

 

 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu   12   de voturi „pentru”, 0  voturi „împotrivă”, 0  „abţineri” din totalul de 13 consilieri în 
funcţie 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Kerecsenyi Emeric 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


