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DISPOZIŢIA Nr. 83 

din 24 . 10. 2022 
           privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra 
proprietăților afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare strazi in comuna 
Rosiori, judetul Bihor” și acordarea despăgubirilor pentru imobilele expropriate situate pe amplasamentul 
lucrărilor de utilitate publică de interes local 
 
        Având în vedere: - Legea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică necesară 
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, art.18; 
            - H.G. nr.  53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauza de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi 
local, art.15 slin.(8); 
           - Dispoziţia nr. 82 din 18 . 10. 2022 al primarului comunei Rosiori privind Exproprierea imobilelor 
reprezentând terenuri în suprafață de 896 mp și 2600 mp, proprietate privată a unei persoane fizice și a unui 
Composesorat urbarial, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare strazi in 
comuna Rosiori, judetul Bihor” 
       Luând în considerare adresa nr. 9684/07.10.2022 primită de la Instituția Prefectului Județul Bihor prin care 
a fost desemnat ca membru în cadrul comisiei d-na consilier juridic Laza Luminița Ioana și adresa 
nr.11915/13.10.2022 primită de la O.C.P.I. Bihor prin care instituția l-a  desemnat ca membru în cadrul 
comisiei pe dl. ing.Pavel Octavian; 
       
     În temeiul O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare  
art. 196 alin.1 lit.b.) 
 
Primarul comunei Roşiori 
                                           DISPUNE: 
 
      Art.1. (1) Se costituie comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra 
proprietăților afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare strazi in comuna 
Rosiori, judetul Bihor” și acordarea despăgubirilor pentru imobilele expropriate situate pe amplasamentul 
lucrărilor de utilitate publică de interes local în următoarea componență: 
 

1. ec. Kelemen Zoltan – primarul comunei Roșiori 
2. jr. Laza Luminița Ioana – reprezentant Instituția Prefectului Județul Bihor 
3. ing. Pavel Octavian - reprezentant O.C.P.I. Bihor 
4. ing. Bacs Ladislau  – reprezentant al expropriatorului 
5. Mihale Ioana Alina – reprezentant al expropriatorului 

 
        (2) În lipsa primarului comunei Roșiori, acesta va fi înlocuit de viceprimarul comunei, dl. Kerecsenyi 
Emeric. 
        (3) Secretarul general al unității administrativ teritoriale va asigura secretariatul comisiei de analiză 
conform art. 15 alin.(4),(5) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea 
pentru cauza de utilitate publică. 
 
 
 



Art.2.  Comisia costituită conform art.1 îndeplinește atribuțiile prevăzute la art.15 și următoarele din Normele 
Metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 aprobate prin H.G.nr. 53/2011. 
Art.3.  Prezenta dispoziție se comunică,  în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului - Județul Bihor, 
membrii comisiei de verificare a dreptului de proprietate, dosar expropriere și se aduce la cunoștință publică 
prin afișare la sediul și pe sit-ul expropriatorului prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în 
format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII 
EXECUTIVE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


