
 1 

 

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 
Tel: 0259462383. Fax: 0259462383. 

Site: www.rosiori.ro,       E-mail: primaria@rosiori.ro 

 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr. 54 

din 19. 07. 2021 
 privind    constituirea unui număr cadastral în intravilanul comunei Roșiori,   înscrierea acesteia în 
evidențele C.F. în proprietatea privata a  comunei Roșiori.      

 
        Analizând măsurătorile în vederea întocmirii documentației cadastrale pentru constituirea unui număr 
cadastral cu o suprafața  de 4395/48617 mp,  din numărul topo  nr. top. 2193/121 – C.F.nr. 52967 Rosiori, 
conform Planului de Amplasament și delimitare a imobilului,  înființarea unei coli de Carte Funciară și 
introducere în domeniul  privat al Comunei Roșiori cu categoria de folosință    curți construcții și arabil în 
intravilan în satul M. Bravu. 
- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Roșiori,  
-  Referatul de aprobare nr. 122 din  14.07. 2021 întocmită de Primarul comunei Roșiori; 
- Raportul de specialitate nr. 123 din  14.07. 2021   întocmit de Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei 
Comunei Roșiori prin care se propune adoptarea unei hotărâri, care să prevadă acordul pentru constituirea unui 
număr cadastral cu destinația curți construcții și arabil  în intravilanul comunei Roșiori,  sat Mihai Bravu, 
pentru suprafața  de 4395/48617 mp,  din numărul topo  nr. top. 2193/121, înscrierea parcelei rezultate în 
evidențele CF în proprietatea privată a comunei Roșiori. 
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate nr. 4, 
Tinând cont de prevederile: 
- O.U.G.nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 

7/1996 
-   Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare cu modificările și completările ulterioare. 
   În baza prevederilor art. 129 alin.(1), (2) lit.c, (6) lit.c,, art.139 şi art. 196 alin.1 lit.a. din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 
 
  Consiliul Local al comunei Rosiori 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 
        Art.1.  Se aprobă documentația întocmită pentru constituirea  unui nr. cadastral pentru suprafața  de 
4395/48617 mp,  din numărul topo  nr. top. 2193/121 Roșiori și trecerea acesteia în domeniul  privat al 
Comunei Rosiori, categoria de folosință  de  curți construcții și arabil în intravilan în satul M. Bravu. 
       Art.2.  Înființarea unei coli de Carte Funciară pentru parcela rezultată, notarea acesteia în domeniul  privat 
al Comunei Roșiori  cu destinația  de  curți construcții și arabil în intravilan în satul M. Bravu;   

Art.4 . – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredințează primarul comunei Roșiori și  
compartimentul agricol. 
     Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, Instituția 
Prefectului - Județul Bihor, Compartimentul Agricol 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   10  de voturi „pentru”,  0   voturi „împotrivă”,  0  „ abţineri” de către cei  10   consilieri prezenți la 
ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Szabo Annamaria 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


