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H O T Ă R Â R E A  Nr. 69 

din 17. 08. 2021 
 privind    aprobarea constituirii unor numere cadastrale pentru străzile din comuna Rosiori,   înscrierea lor în 
evidențele C.F. în proprietatea publică al  comunei Rosiori, județul Bihor; 

 
 

 
-  Văzând Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Roșiori ,  

-  Referatul de aprobare nr. 163 din  11.08. 2021 întocmită de Primarul comunei Roșiori; 
- Raportul de specialitate nr. 164 din  11.08. 2021   întocmit de Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei 
Comunei Roșiori prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea constituirii unor numere 
cadastrale pentru străzile din comuna Rosiori,   înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea publică al  
comunei Rosiori, județul Bihor 
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate nr.1 si 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 înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea unor noi coli de 
carte funciară și  constituirea de numere cadastrale cu categoria de folosință drumuri pentru imobilele situate in 
intravilanul comunei Rosiori, conform documentațiilor cadastrale întocmite de P.F.A. Polyanki Andras Tibor, 
precum și trecerea acestora în domeniul public al comunei Rosiori după cum urmează: 

 
1. Constituirea unui număr cadastral pentru drum intravilan Rosiori în suprafață totală de  10299 mp, 

situat pe nr.topo.2215 Rosiori cu suprafața de 999/ 1493 mp, nr.topo.2214/24 Rosiori cu suprafața de 1000/ 
7355 mp, nr.topo. 222/1 Rosiori cu suprafața de 8300/ 348909 mp și trecerea acestuia în domeniul public al 
Comunei Rosiori. 

 
 2. Constituirea unui număr cadastral pentru drum intravilan Rosiori în suprafață totală de 4049 mp, 

situat pe nr.topo. 2193/121 Rosiori cu suprafața de 4049/ 48617 mp și trecerea acestuia în domeniul public al 
Comunei Rosiori. 

 
 3. Constituirea unui număr cadastral pentru drum intravilan Rosiori în suprafață totală de 17234 mp, 

situat pe nr.topo. 2193/86 Rosiori cu suprafața de 5934/5934 mp, nr.topo. 2214/24 Rosiori cu suprafața de 
6355/ 6355 mp, nr.topo. 2193/114 Rosiori cu suprafața de 4945/ 49566 mp și trecerea acestuia în domeniul 
public al Comunei Rosiori. 
 

 4. Constituirea unui numar cadastral pentru drum intravilan Rosiori în suprafață totală de 6520 mp, 
situat pe nr.topo.  2193/42 Rosiori cu suprafața de 5611/ 5611 mp, nr.topo. 2193/10 Rosiori cu suprafața de 
909/ 4776 mp și trecerea acestuia în domeniul public al Comunei Rosiori. 

 



 

 5. Constituirea unui număr cadastral pentru drum intravilan Rosiori în suprafață totală de 2419 mp, 
situat pe nr.topo. 2193/10 Rosiori cu suprafața de 2419/ 4776 mp și trecerea acestuia în domeniul public al 
Comunei Rosiori. 

 
 6. Constituirea unui număr cadastral pentru drum intravilan Rosiori în suprafață totală de  13038 mp, 

situat pe nr.topo.2193/10 Rosiori cu suprafața de 1449/ 4776 mp, nr.topo. 2192 Rosiori cu suprafața de 569/ 
971 mp, nr.topo. 2193/56 Rosiori cu suprafața de 4381/ 4381 mp, nr.topo. 2194 Rosiori cu suprafața de 1118/ 
11222 mp, nr.topo. 2191/10 Rosiori cu suprafața de 3733/ 3733 mp, nr.topo. 2191/11 Rosiori cu suprafața de 
1038/ 1038 mp, nr.topo. 2190 Rosiori cu suprafața de 750/ 1014 mp  și trecerea acestuia în domeniul public al 
Comunei Rosiori. 

 
 7. Constituirea unui număr cadastral pentru drum intravilan Rosiori în suprafață totală de 8587 mp, 

situat pe nr.topo. 2191/17 Rosiori cu suprafața de 4791/4791 mp, nr.topo. 2188/10 Rosiori cu suprafața de 
3733/ 3733 mp, nr.topo. 2201/10 Rosiori cu suprafața de 63/ 6647 mp și trecerea acestuia în domeniul public al 
Comunei Rosiori. 

 
 8. Constituirea unui număr cadastral pentru drum intravilan Rosiori în suprafață totală de 2592 mp, 

situat pe nr.topo. 468/4 Rosiori cu suprafața de 2592/ 26856 mp și trecerea acestuia în domeniul public al 
Comunei Rosiori. 

 
 9. Constituirea unui număr cadastral pentru drum intravilan Rosiori în suprafață totală de 31483 mp, 

situat pe nr.topo. 810 Rosiori cu suprafața de 20763/20763 mp, nr.topo. 468/4 Rosiori cu suprafața de 
10720/26856 mp și trecerea acestuia în domeniul public al Comunei Rosiori. 
 

 10. Constituirea unui numar cadastral pentru drum intravilan Rosiori în suprafață totală de 2093 mp, 
situat pe nr.topo.  467/1 Rosiori cu suprafața de 2093/ 29120 mp și trecerea acestuia în domeniul public al 
Comunei Rosiori. 

 
 11. Constituirea unui numar cadastral pentru drum intravilan Rosiori în suprafață totală de 2847 mp, 

situat pe nr.topo.  467/1 Rosiori cu suprafața de 2847/ 29120 mp și trecerea acestuia în domeniul public al 
Comunei Rosiori. 

 
 12. Constituirea unui numar cadastral pentru drum intravilan Rosiori în suprafață totală de 776 mp, 

situat pe nr.topo.  467/1 Rosiori cu suprafața de 776/ 29120 mp și trecerea acestuia în domeniul public al 
Comunei Rosiori. 

 
 13. Constituirea unui numar cadastral pentru drum intravilan Rosiori în suprafață totală de 2850 mp, 

situat pe nr.topo.  467/1 Rosiori cu suprafața de 2850/ 29120 mp și trecerea acestuia în domeniul public al 
Comunei Rosiori. 

 
 14. Constituirea unui număr cadastral pentru drum intravilan Vaida în suprafață totală de 20718 mp, 

situat pe nr.topo. 360/1 Vaida cu suprafața de 16531/48245 mp, nr.topo. 963 Vaida cu suprafața de 4187/4187 
mp și trecerea acestuia în domeniul public al Comunei Rosiori. 

 
 
 15. Constituirea unui număr cadastral pentru drum intravilan Vaida în suprafață totală de 9045 mp, 

situat pe nr.topo. 1340 Vaida cu suprafața de 6021/6021 mp, nr.topo. 1172 Vaida cu suprafața de 3024/10981 
mp și trecerea acestuia în domeniul public al Comunei Rosiori. 

 
 16. Constituirea unui număr cadastral pentru drum intravilan Vaida în suprafață totală de 8181 mp, 

situat pe nr.topo. 725 Vaida cu suprafața de 4942/4942 mp, nr.topo. 726 Vaida cu suprafața de 748/748 mp, 
nr.topo. 975 Vaida cu suprafața de 2491/9693 mp și trecerea acestuia în domeniul public al Comunei Rosiori. 

 
 17. Înfiin țarea unei coli funciare pentru nr.topo.2215 Rosiori cu suprafața de 999/ 1493 mp, 

nr.topo.2214/24 Rosiori cu suprafața de 1000/ 7355 mp, nr.topo. 222/1 Rosiori cu suprafața de 8300/ 348909 
mp cu destinația drum intravilan și trecerea acesteia în domeniul public al Comunei Rosiori. 

 



 

 18. Înfiin țarea unei coli funciare pe nr.topo. 2193/121 Rosiori cu suprafața de 4049/ 48617 mp cu 
destinația drum intravilan și trecerea acesteia în domeniul public al Comunei Rosiori. 

 19. Înfiin țarea unei coli funciare nr.topo. 2193/86 Rosiori cu suprafața de 5934/5934 mp, nr.topo. 
2214/24 Rosiori cu suprafața de 6355/ 6355 mp, nr.topo. 2193/114 Rosiori cu suprafața de 4945/ 49566 mp cu 
destinația drum intravilan și trecerea acesteia în domeniul public al Comunei Rosiori. 

 
 20. Înfiin țarea unei coli funciare pentru nr.topo.  2193/42 Rosiori cu suprafața de 5611/ 5611 mp, 

nr.topo. 2193/10 Rosiori cu suprafața de 909/ 4776 mp cu destinația drum intravilan și trecerea acesteia în 
domeniul public al Comunei Rosiori. 

 
 21. Înfiin țarea unei coli funciare pe nr.topo. 2193/10 Rosiori cu suprafața de 2419/ 4776 mp cu 

destinația drum intravilan și trecerea acesteia în domeniul public al Comunei Rosiori. 
 
 22. Înfiin țarea unei coli funciare pe nr.topo.2193/10 Rosiori cu suprafața de 1449/ 4776 mp, nr.topo. 

2192 Rosiori cu suprafața de 569/ 971 mp, nr.topo. 2193/56 Rosiori cu suprafața de 4381/ 4381 mp, nr.topo. 
2194 Rosiori cu suprafața de 1118/ 11222 mp, nr.topo. 2191/10 Rosiori cu suprafața de 3733/ 3733 mp, nr.topo. 
2191/11 Rosiori cu suprafața de 1038/ 1038 mp, nr.topo. 2190 Rosiori cu suprafața de 750/ 1014 mp cu 
destinația drum intravilan și trecerea acesteia în domeniul public al Comunei Rosiori. 

 
 23. Înfiin țarea unei coli funciare pe nr.topo. 2191/17 Rosiori cu suprafața de 4791/4791 mp, nr.topo. 

2188/10 Rosiori cu suprafața de 3733/ 3733 mp, nr.topo. 2201/10 Rosiori cu suprafața de 63/ 6647 mp cu 
destinația drum intravilan și trecerea acesteia în domeniul public al Comunei Rosiori. 

 
 24. Înfiin țarea unei coli funciare pe nr.topo. 468/4 Rosiori cu suprafața de 2592/ 26856 mp cu destinația 

drum intravilan și trecerea acesteia în domeniul public al Comunei Rosiori. 
 
 25. Înfiin țarea unei coli funciare pe nr.topo. 810 Rosiori cu suprafața de 20763/20763 mp, nr.topo. 

468/4 Rosiori cu suprafața de 10720/26856 mp cu destinația drum intravilan și trecerea acesteia în domeniul 
public al Comunei Rosiori. 

 
 26. Înfiin țarea unei coli funciare pe nr.topo.  467/1 Rosiori cu suprafața de 2093/ 29120 mp cu 

destinația drum intravilan și trecerea acesteia în domeniul public al Comunei Rosiori. 
 
 27. Înfiin țarea unei coli funciare pe nr.topo.  467/1 Rosiori cu suprafața de 2847/ 29120 mp cu 

destinația drum intravilan și trecerea acesteia în domeniul public al Comunei Rosiori. 
 
 28. Înfiin țarea unei coli funciare pe nr.topo.  467/1 Rosiori cu suprafața de 776/ 29120 mp cu destinația 

drum intravilan și trecerea acesteia în domeniul public al Comunei Rosiori. 
 
 29. Înfiin țarea unei coli funciare pe nr.topo.  467/1 Rosiori cu suprafața de 2850/ 29120 mp cu 

destinația drum intravilan și trecerea acesteia în domeniul public al Comunei Rosiori. 
 
 30. Înfiin țarea unei coli funciare pe nr.topo. 360/1 Vaida cu suprafața de 16531/48245 mp, nr.topo. 963 

Vaida cu suprafața de 4187/4187 mp cu destinația drum intravilan și trecerea acesteia în domeniul public al 
Comunei Rosiori. 

 
 31. Înfiin țarea unei coli funciare pe nr.topo. 1340 Vaida cu suprafața de 6021/6021 mp, nr.topo. 1172 

Vaida cu suprafața de 3024/10981 mp cu destinația drum intravilan și trecerea acesteia în domeniul public al 
Comunei Rosiori. 

 
 32. Înfiin țarea unei coli funciare pe nr.topo. 725 Vaida cu suprafața de 4942/4942 mp, nr.topo. 726 

Vaida cu suprafața de 748/748 mp, nr.topo. 975 Vaida cu suprafața de 2491/9693 mp cu destinația drum 
intravilan și trecerea acesteia în domeniul public al Comunei Rosiori. 

 
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează d-nul Kelemen Zoltan, primar al 

comunei Rosiori și compartimentul agricol. 
 
 



 

     Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, Instituția 
Prefectului - Județul Bihor, OCPI 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   9 de voturi „pentru”,  0   voturi „împotrivă”,  0  „ abţineri” de către cei  9   consilieri prezenți la ședința 
din totalul de 11 consilieri în funcţie. 
 
  

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Szabo Ioan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


