
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA ROŞIORI 

PRIMAR 
 
 

DISPOZIŢIA Nr. 73 
din 09. 11.  2020 

privind delegarea de atribuţii viceprimarului comunei Roşiori, 
 
             Având în vedere prevederile: 

•  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art. 152 alin.1,  

• Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 

• Legii nr. 50/1991, Republicată,  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
cu modificările şi completările ulterioare,  

• Legii nr.  51 din 2006 (r1), Legea serviciilor comunitare de utilitati publice 
• Legii Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizitiitet pubrice; 

• Hotararii Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor  
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie  
publică/acordului-cadru din Legea ar, 98/2016 privind achizițiile publice 

• Legii Nr.l01/2016 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în  
materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractetlor sectoriale și a 
contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru orgunizarea 
și funcționarea consiliului Național de soluționare a contestațiilor. 

• Legii Nr. l00/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii 
• Ordonanţei  nr. 47/2006 privind reglementari de neutralizare  

a deseurilor de origine animala,  modificat prin Legea nr. 73 /2006 pentru aprobarea 
Ordonantei Guvernului nr. 47/2005 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de 
origine animala     

• Ordonanței nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale,   
modificările și completările ulterioare           
              În baza  prevederilor  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art. 155 şi art. 196 alin.1 lit.b. 

      
Primarul comunei Roşiori 
 
                                           DISPUNE: 
 
   Art.1.Cu data alegerii în funcția de viceprimar,  se deleagă d-lui viceprimar Kerecsenyi 

Emeric, exercitarea atribuţiilor  ce îi revin primarului, potrivit 155 alin.1 lit.d, alin. (5) lit. a – 

d, şi h din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare  

precum și exercitarea  atribuţiei de ofiţer de stare civilă.   

 

 

 

 



 

 

   Art.2.Cu data prevăzută la art.1. dl. viceprimar Kerecsenyi Emeric se nominalizează ca  
persoană responsabilă cu;  
 
          -    neutralizarea deseurilor de origine animală,   

- probleme de urbanism 
- gospodărirea localităților comunei și coordonarea  serviciilor comunitare de utilități 

publice locale    
- atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
-  organizarea şi desfăşurarea  activităţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă 
- activitatea privind apărarea împotriva incendiilor. 

  
Art.3.Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului 
- Județul Bihor, dl. Kerecsenyi Emeric - viceprimar 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 „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                          
        
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI ROȘIORI, 
 

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

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


