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Anexa 1 la HCL r. 9 / 30.01.2020
STATUTUL COMUNEI ROSIORI

I. DISPOZITII GENERALE
Art. 1 (1) În conformitate cu prevederile art.632 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, Consiliul local al comunei Rosiori, elaborează şi aprobă Statutul propriu al comunei
Rosiori.
(2) Comuna Rosiori, ca unitate administrativ-teritorială a judetului Bihor, este persoana juridică de
drept public cu deplină capacitate juridică, care posedă un patrimoniu şi are iniţiativa în tot ceea ce
priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitându-şi autoritatea, în condiţiile legii pe
teritoriul delimitat prin lege.
(3) Comuna Rosiori, poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi sau instituţii publice, cu
persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu persoane fizice, în
condiţiile legii
Art.2. (1) Organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor
care, potrivit legii, apartin comunei Rosiori,, judetul Bihor, se supun principiilor autonomiei locale,
descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si
consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.
(2) Aplicarea principiilor prevazute la alin.(1) nu pot aduce atingere caracterului de stat national,
unitar si indivizibil al Romaniei.
Art.3. (1) Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor
administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor
publice locale pe care le reprezinta, treburile publice in conditiile legii.
(2) Acest drept se exercita de catre Consiliul local Rosiori, si primarul comunei alesi prin vot
universal, egal, direct, secret si liber exprimat.
Art.4. (1) Competentele si atributiile autoritatilor administratiei publice locale se stabilesc numai
prin lege.
.
(2) Autonomia locala confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca, in limitele legii,
sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date in mod expres in competenta altor
autoritati publice.
(3) In relatiile dintre autoritatile administratiei publice locale si Consiliul Judetean Bihor, pe de o
parte, precum si intre Consiliul local Rosiori, si primarul comunei, pe de alta parte, nu exista raporturi
de subordonare.
Art.5. (1) Comuna Rosiori, este localitatea comună a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă,
de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţa politică, de
avere, de origine socială, de locul naşterii sau de satul în care locuiesc.
(2) Pe teritoriul comunei Rosiori,îşi poate stabili domiciliul sau reşedinţa orice persoană sau familie
care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Constituţia României şi de legile ţării.
(3) Calitatea de cetăţean al comunei Rosiori, se dobândeşte, se păstrează sau se pierde în condiţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare.

(4) Autorităţile publice locale îşi exercită exercită atribuţiile legale privind evidenţa populaţiei,
starea civilă, autoritatea tutelară prin compartimentele de specialitate, din aparetul propriu al
primarului.
(5) Autorităţile publice locale sprijină menţinerea şi întărirea legăturilor comunităţii cu toţii fii ei
care trăiesc şi muncesc în alte localităţi din ţară sau din străinătate şi care contribuie la promovarea
valorilor locale şi naţionale, la integrarea europeană şi la schimbul internaţional de valori.

II. ÎNTINDEREA ȘI DELIMITAREA TERITORIULUI COMUNEI ROSIORI
CARACTERISTICILE LOCALITĂŢII

Secţiunea 1. Amplasare geografică şi relief.

a) Suprafaţă, vecinătăţi;
Comuna ROSIORI se întinde pe o suprafaţă totală de 4851,15 ha teren, din care agricol 4410
ha. Se învecinează în partea de sud cu comuna Tamaseu şi Salard, în partea de vest cu
Republica Ungaria, în nord cu comuna Diosig iar în est cu comuna Salard si Ciuhoi .
b) Forme de relief ,specificităţi, influenţe;
Relieful comunei a luat naştere pe locul vechiului geosinclinal al mării geopontice prin
depunerea aluviunilor. Forma de relief predominantă este câmpia a cărei altitudine rareori
depăşeşte înălţimea de 110 m, care este uşor înclinată de la nord- est la sud-vest. Şesul este slab
fragmentat de o serie de forme negative reprezentate printr-o mulţime de văi întortocheate
(corhane şi râpe). Văile nu depăşesc adâncimea de 1-2 m cu unele terase abrupte şi altele
accesibile. Comuna apartine bazinului hidrografic Barcaului si Vaii Ierului.
Relieful comunei oferă posibilităţi de bună vizibilitate şi deplasare.
c) Caracteristici pedologice ale solului.
În timpul Pleistocenului s-au acumulat argile, argile nisipoase, nisipuri argiloase, nisipuri fine,
nisipuri grosiere, pietrişuri şi bolovănişuri, aparţinând unor depozite proluviale ale conurilor de
dejecţie a râurilor care deversau în lacul Panonic. Ulterior la sfârşitul Pleistocenului-începutul
Holocenului în zona de bordură a câmpiei, cât şi pe suprafeţele ridicate din câmpia joasă s-au
depus depozite deluvo-proluviale de tipul argilelor loesside sau depozite loessoide. În afară de
nivelul superior al depozitelor loessoide, a căror sedimentare a continuat, au mai fost raportate
holocenului şi depozitele aluvionare de luncă. Zonele de luncă sunt acoperite cu un materiale
argilos de origine deluvială.
Rocile de suprafaţă pe seama cărora s-a format învelişul pedologic în Câmpia joasă sunt
depozitele aluviale argilo-nisipoase.
Şesul comunei reprezintă din punct de vedere geologic, fundul vechiului lac panonic ,umplut la
începutul cuaternarului cu material aluvionar foarte variat cu alcătuire pietrografică, fapt ce a
determinat geneza şi evoluţia unui complex de soluri extrem de diferite precum şi aportul apei
din nivelul freatic.
În teritoriul comunei au fost determinate următoarele unităţi analitice de soluri: cernozionice,
aluvionale, sărăturoase, nisipoase şi lăcovişte.

Căi de transport
Comuna Roşiori este traversată de şoseaua națională DN 19 Oradea - Satu Mare pe o porțiune de 3 km.
Această şosea este intersectată de drumul comunal DC 19 – Roşiori – Vaida – Sîntimreu care face
legătura cu localitatea Sîntimreu din comuna Sălard) prin loc. Vaida, şi de drumul comunal DC 18 –
Roşiori – Mihai Bravu,
Transportul de personal se efectuează pe calea ferată Oradea - Satu Mare unele trenuri având scurte
opriri în Halta Roşiori, cu autobuzele diferitelor societăți de transport și cu autoturismele proprii.
SUPRAFAȚĂ
Comuna Roșiori se întinde pe o suprafață de 4851,15 hectare, respectiv:
Localitate Suprafață terenuri (ha)

Roșiori
Vaida
Mihai Bravu

Intravilan
98,91
69,77
123,42

Extravilan
1498,25
1098,00
1528,77

Teritoriul comunei este alcătuit din cele trei localități componente și suprafața agricolă aferentă.

Din suprafața totală a comunei, suprafața agricolă este de 4410 hectare:
 Suprafață arabilă – 3443,77 ha;
 Pășuni– 793,43 ha;
 Fânețe – 17,92 ha;
 Livezi – 4,22 ha;
Suprafața neagricolă este de 441,15 ha din care:
 Păduri – 17,92 ha;
 Luciu de apă – 112,50 ha;
 Construcții – 240,65 ha;
 Căi de comunicații și căi ferate- 218,03ha;
 Teren neproductiv – 13,59 ha.
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Secţiunea a 2-a. Caracteristici climatice.
a) regimul climatic, specificităţi, influenţe;
Din punct de vedere climatic teritoriul comunei se încadrează în climatul temperat continental,
cu un climat temperat-moderat de câmpie, cu veri nu prea călduroase şi ierni relativ blânde.
b) regimul precipitaţiilor-cantităţi lunare şi anuale, valori medii, valori extreme înregistratevârfuri istorice;
Cantitatea medie anuală de precipitaţii înregistrate într-un interval de 44 de ani este de 645 mm,
în ultimele perioade de ani este de 650 mm. Maximul de precipitaţii cad vara şi sunt de 230
mm. Lunile cele mai bogate în precipitaţii sunt mai şi iunie, iar cele mai sărace sunt ianuarie şi
februarie.
Iarna o cantitate mică de precipitaţii cade sub formă de lapoviţă şi zăpadă, atingând o grosime
medie de 30 cm în ultimii 12 ani.
c) temperaturi-lunare şi anuale, valori medii, valori extreme înregistrate-vârfuri istorice;
Elementele climatice de bază se prezintă după cum urmează:
Temperatura medie pe anotimpuri:

-primăvara- 10,9 C
-vara
-20,5 C
-toamna -10,8 C
-iarna
-0,9 C.
Numărul zilelor de îngheţ într-un interval de 13 ani este de 94,2 zile.
d) fenomene meteorologice extreme(furtuni, tornade, etc.).
Vânturile care bat în regiune sunt Austrul şi Cosava, fiind cele mai frecvente şi bat din direcţia
sud, sud-vest şi nord acestea având intensitatea cea mai mare.Tăria este mică şi nu trece de 2
m/s.

Secţiunea a 3-a. Reţeaua hidrografică.
Se vor face referiri cu privire la :
a) cursuri de apă (cadastrate şi necadastrate)-debite normale, creşteri înregistrate-vîrfuri
istorice;
Prin partea nordică a Bihorului pătrund două râuri în judeţ. Amândouă râuri izvoresc în
judeţul Sălaj. Râul Barcău pătrunde prin povârnişul estic al Munţilor Plopiş, sub Tiszatelke şi
deasupra Ciucei, adunând toate pârâiaşele în drum. Denumirea ei a apărut prima dată în
înregistrările din Oradea, în anul 1213 ca şi BERUCHYON. Denumirea râului provine din
cuvintele „berek” şi „ jó”. „Berek” înseamnă o pădure aflată pe un sol umed de pe o coastă, iar
„ jó” înseamnă râu, în limba maghiară medievală.
Teritoriul comunei este brăzdat de la est la vest de pâraie şi văi care pornesc din câmpia
glacişurilor.
Din punct de vedere hidrografic teritoriul Comunei ROSIORI aparţine bazinului
apartine bazinului hidrografic Barcaului si Vaii Ierului.Canalul Colector străbate teritoriul
comunei pe o lungime de 5 km. Lăţimea medie a albiei majore între diguri este de 14-16 m,
adâncimea de 6-6,5 m. Lăţimea medie a albiei minore este de 1-1,8 m.Debitul mediu al albiei
minore este de 3-3,5 m/s, iar al albiei majore este de 8-9 m/s.
În anul 1970 s-a atins cel mai mare volum de apă, aceasta deversându-se în satele ROSIORI şi
Mihai Bravu. În ultimii 15 ani canalul a mai atins cote maxime, au fost inundate un număr de
10 case în localitatea Mihai Bravu în anul 1992.
b) lacuri de acumulare-suprafeţe, volume;-nu sunt
c) caracteristici pedologice;
Câmpia joasă aluvionară poartă denumirea în această zonă de valea Ierului iar câmpia
glacişurilor de câmpia Miersigulu. În câmpia glacişurilor lipsesc depozitele nisipoase sau ale
orizontului pietrişurilor iar primul nivel freatic se situează în depozitele prăfoase, loessoide şi la
acelaşi cote ca în terasele fluviale de la nordul şi sudul compartimentului.
d) lacuri, iazuri-suprafeţe, adâncimi;-nu sunt.
e) acumulări piscicole-suprafeţe;;-nu sunt.
f) amenajări hidrotehnice-diguri, baraje, alte lucrări de apărare împotriva inundaţiilor,
etc.
Datorită cotelor de nivel joase (în jurul cotei de 100,00) a fost necesară executarea unor
diguri de-a lungul BarcauluiLucrări hidrotehnice de apărare existente:

- pe Canalul colector- Dig mal drept+stâng L de 14,5 km;
Secţiunea a 4-a. Populaţie.
a) numărul populaţiei;
Comuna ROSIORI are un număr total de 3094 locuitori, din care: 1538 barbati si 1556 femei.
structura demografică;
Populaţia stabilă pe grupe de vârstă

Roşiori
Bărbaţi
Femei
Roşiori
Bărbaţi
Femei

Total
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-19 ani
3094
106
202
206
247
1538
54
105
105
133
1556
52
97
101
114
20-24 ani 25-54 ani 55-59 ani 60-64 ani Peste 65 ani
232
1276
154
152
519
124
662
75
63
217
108
614
79
89
302

Populaţia stabilă după etnie
Total. Români
Roşiori
1324 108
Vaida
561 4
Mihai Bravu 1127 1115

Maghiari
1047
557
9

Romi
166
0
3

Germani
1
0
0

Slovaci
2
0
0

Populaţia stabilă după religie

Roşiori
Vaida
Mihai
Bravu
Roşiori
Vaida
Mihai
Bravu

Ortodocşi R.Cat. G.Cat. Ref. Baptişti Penticostali
100
45
6
1107 24
14
2
12
4
537 6
0
962

1

0

6

0

126

Adventişti Evangh. Alte
19
0
7
0
0
0

Fără religie Atei
2
0
0
0

21

1

3

b) mişcarea naturală;

6

1

Mihai Bravu este o localitate de colonişti. Este situată în partea sudică a localităţii Roşiori.
Cele două localităţi sunt separate doar de o singură stradă. În anii 1920 optzeci de familii din
Beiuş au primit loc de casă pe fosta moşie a familiei Esterházy.
c) densitate/concentrarea populaţiei pe zone-aglomerări:
Cea mai mare densitate de populaţie o are localitatea ROSIORI.

III. EVOLUȚIA ISTORICĂ

Art. 7
Roşiori se află pe ultimul creştet al dealurilor din Érmellék. Sub el se află un teritoriu vast, plat, era
pătruns doar de adânciturile mlăştinoase, cu apă şi de lunci inundabile până când le-au desecat şi le-au
apărat de inundaţii.
Satul se află la 25 km de Oradea, prin el trece linia feroviară Oradea-Satu Mare şi drumul naţional nr.
19.
Denumirea satului a apărut prima dată în înregistrarea episcopală de zecime între 1291 şi 1294 ca şi:
VILLA DRUG, NOGDURUGFELEGHÁZ. Dualitatea: Dorogfalva, Nagydorogfélegyháza ne lasă cu
impresia că satul s-a format mult mai devreme de această primă menţionare. Jakó Zsigmond era de
părere că satul a fost o aşezare regală: „partea numită Dorogfélegyháza, Dorogegyháza a familiei
Gutkeled se presupune corect că ar fi aşezarea neamului respectiv. Partea veche, proprietatea nobililor
„conditionari” şi-a păstrat denumirea Félegyháza. Fraţii Gut şi Keled s-au mutat din Bayern în
Ungaria, în timpul regelui Péter (1038-41 şi 1044-46). Ei aveau un rol important în garda regală şi
pentru serviciile lor au primit proprietăţi importante în judeţele Szabolcs şi Bihor. Centrul proprietăţii
lor din Érmellék era Diosig, iar la Egyed au construit o mănăstire, în a doua parte a secolului XII.
Roşiori a primit denumirea sa după un membru al familiei Dorog. În partea cealaltă a satului au trăit în
continuare „conditionarii” adică slujitorii care au făcut parte din regatul cetăţii din Biharia. Ei au avut
diferite ocupaţii: dulgheri, fierari, păstori, muncitori pe podgorie, vânători, căruţaşi, blănari şi au
satisfăcut nevoile curţii regale şi ale castelelor”.
.
În anul 1968, după aplicarea noii legii de împărțire administrativ – teritorială nr. 2/1968 când sunt
desființate raioanele și regiunile și se înființează județul Bihor, se desființează comuna Rosiori, aceasta
devenind sat component al comunei Diosig din județul Bihor, alături de satele Diosig – reședință de
comună, Ianca, Mihai Bravu și Vaida.
În baza Legii nr. 140/2003 se reînființează comuna Rosiori, prin desprinderea de comuna Diosig,
formând U.A.T. împreună cu satele Mihai Bravu și Vaida.

IV. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Art. 8 (1) Comuna Roșiori are in componenta satele Mihai Bravu, Vaida și Rosiori, acesta fiind și
localitatea de reședință.
(2) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în Comuna Roșiori,
sunt Consiliul Local ca autoritate deliberativă şi Primarul, ca autoritate executivă.
(3) Consiliul local este compus din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber
exprimat in conditiile stabilite de legea privind alegerile locale

(4) Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă
treburile publice din comuna Roșiori, în condiţiile legii.
(5) Sediul Consiliului Local și al Primăriei Comunei Rosiori este localitatea Rosiori, nr. 217.
(6) Autoritatea Consiliului local si a primarului comunei Roșiori se exercita numai pe teritoriul
comunei Roșiori.
(7) Actele autorităţilor publice locale (hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului) care se
emit în exercitarea atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor pe care le au la nivelul unităţii
administrativ–teritoriale trebuie să respecte Constituţia Romăniei şi legile ţării.
(8) Locuitorii comunei Roșiori se supun legislatiei in vigoare a Romaiei, precum si actelor si
documentelor cu caracter normativ, emise sau adoptate de autoritatile publice locale, respectiv
hotararilor consiliului local Roșiori si dispozitiilor primarului
(9) Autorităţile publice locale sprijină menţinerea şi întărirea legăturilor comunităţii cu toţii fii ei
care trăiesc şi muncesc în alte localităţi din ţară sau din străinătate şi care contribuie la promovarea
valorilor locale şi naţionale, la integrarea europeană şi la schimbul internaţional de valori.
ORGANIZARE ADMINISTRATIVĂ
Comuna Roşiori s-a reînființat prin Legea nr.140/2003, prin care este prevăzută reorganizarea
comunei Diosig și înființarea comunei Roșiori.
În actuala structură administrativă, comuna Roșiori are în componență trei localități: Roșiori,
reședința care de altfel dă şi numele comunei, Vaida și Mihai Bravu.
Autorităţile administraţiei publice locale din comuna Roșiori sunt Consiliul Local ca autoritate
deliberativă și Primarul comunei cu aparatul propriu al acestuia ca autoritate executivă.
Conducerea Primăriei comunei Roșiori
este asigurată de:
♦ Primar;
♦ Viceprimar;
♦ Secretar.
Primăria comunei Roșiori
În cadrul instituției își desfășoară
activitatea următoarele compartimente:
 Financiar-contabil/contabil;
 Agricol/Registru agricol;
 Stare civilă;
 Relații cu publicul.
 Urbanism
 Compartiment Cultural și monitorizarea procedurilor administrative
 Compartiment protecţia mediului
 Întreținere

V. SERVICIILE PUBLICE LOCALE
EDUCAȚIE
Infrastructura sistemului educativ este asigurată de 3 școli, din care 2 școli gimnaziale:
Școala Gimnazială nr. 1 din Mihai Bravu și Școala Gimnazială Jako Zsigmond din Roșiori, 1 şcoală
primară situată în satul Vaida și 3 grădinițe, câte una în fiecare sat.

Unități de
În aceste scoli învață un număr de 272 școlari şi în grădiniţe 97 de preșcolari, educația
tinerei generaţii fiind considerată foarte importantă.
Serviciile educaționale sunt furnizate de 33 cadre didactice și 6 educatoare.
SERVICII SOCIALE
Asistența socială presupune un ansamblu complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde
nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de
dificultate, vulnerabilitate sau dependenţa, pentru prevenirea marginalizării şi excluderii sociale, în
vederea promovării incluziunii sociale având ca scop creşterea calităţii vieţii.
Pe plan local, rezultatele activităţii în domeniul asistenţei sociale sunt foarte bune,
urmărindu-se ca toate cazurile apărute să fie rezolvate la nivelul Primăriei Roșiori.
SĂNĂTATEA
Pe raza comunei Roșiori există:
 2 cabinete medicale;
 2 medici de familie;
 2 asistente medicale;
 2 farmacii;
 1 dispensar veterinar;
 1 medic veterinar.
În Roșiori își desfășoară activitatea doi medici de familie. Există două farmacii,
populația comunei fiind mulțumită de serviciile acestora.
SALUBRIZARE
Poluarea teritoriului comunei Roșiori este determinată de zonele cu riscuri naturale
de inundabilitate şi alunecări de teren, precum şi de depozitarea la întâmplare a gunoiului menajer,
situaţie ce ar putea fi controlată prin înfiinţarea de puncte de colectare a gunoaielor şi a platformelor
ecologice.
Populaţia comunei Roșiori dispune de servicii de salubritate, Primăria Comunei
delegând acest serviciu operatorului SC RER ECOLOGIC SERVICE SA, care se ocupă de
precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale.
Art. 13 (1) Serviciile publice locale reprezintă acele activităţi şi prestaţii pe care autorităţile publice
locale sau instituţiile publice de interes local le desfăşoară sau le oferă cetăţenilor în scopul satisfacerii
nevoilor lor. Principalele servicii necesare a fi prestate la nivelul comunei Rosiori sunt cele prevăzute
de art.36 alin.2 din Legea administraţiei publice locale.
(2) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, gestionarea şi finanţarea serviciilor de utilitate publică
locală se reglementează prin hotărâri ale consiliului local, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(3) Baza tehnico-materială necesară pentru realizarea serviciilor publice şi a celor de utilitate
publică este asigurată, inventariată, gestionată şi utilizată în mod corespunzător prin grija
viceprimarului, care răspunde de integritatea bunurilor din domeniul public şi privat al comunei
Rosiori, în condiţiile legii.
(5) Agenţii economici, instituţiile şi cetăţenii din comuna Rosiori sunt consultaţi de către autorităţile
publice locale în legătură cu actele de autoritate ce urmează a fi adoptate pe linia înfiinţării, gestionării,
funcţionării şi finanţării instituţiilor şi serviciilor publice de interes local pe care au obligaţia de a le
respecta şi aplica în funcţie de nevoile şi condiţiile specifice.
(4) În subordinea Consiliului Local Rosiori și sub conducerea primarului Comunei Rosiori,
funcționează Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

VIII. PATRIMONIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI ROSIORI
Art. 14 (1) Potrivit O.U.G. nr.57/2019, patrimoniul comunei este alcatuit din bunurile mobile si
imobile aflate in proprietatea publica si in proprietatea privata ale acesteia, precum si obligatiile cu
caracter patrimonial.
(2) Bunurile care apartin comunei sunt supuse inventarierii anuale.
(3) Inventarul bunurilor unitatilor administrativ-teritoriale se constituie intr-o anexa la statut, care
se actualizeaza anual
.
.
(4) Domeniul privat al comunei Rosiori este alcatuit din bunuri mobile si imobile, altele decat cele
din domeniul public, intrate in proprietate prin modalitati prevazute de lege. Bunurile ce fac parte din
domeniul privat sunt supuse dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel.
(5) Donatiile si legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local.
(6) Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz,
in note explicative anexate la inventar.
(7) Consiliul local hotaraste la cumpararea de bunuri, in functie de alocatia bugetara si in conditiile
legiii.
(8) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, potrivit prevederilor legale.
(9) Hotărârile pe care consiliul local le ia cu privire la administrarea sau operaţiunile privind
bunurile care alcătuiesc domeniul public sau privat al comunei se adoptă cu votul a două treimi din
numărul consilierilor în funcţie.
Art. 15 (1) Fiecare persoană fizică sau juridică este obligată să-şi declare şi să probeze proprietăţile
pe care le deţine pe raza comunei Rosiori pentru a fi inregistrate în evidenţele fiscale şi agricole ale
primăriei. Orice modificare survenită cu privire la regimul juridic al proprietăţilor va fi, de asemenea,
adusă la cunoştinţă şi probată cu acte, compartimentelor de specialitate ale administraţiei publice
locale pentru a fi operate corespunzător. Proprietaţile deţinute în alte unităţi administrativ teritoriale se
declară la primăriile respective, asupra acestora fiind informată şi primăria locală.
IX PARTIDELE POLITICE
Art. 16 (1) Comunitatea locală este organizată pe principiul constituţional al pluralismului, care
reprezintă condiţia de bază şi garanţia economiei de piaţă, a democraţiei sociale şi politice, a libertăţii
membrilor săi.
(2) Organizaţiile locale ale partidelor politice îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia
în vigoare contribuind la definirea şi exprimarea voinţei politice a cetăţenilor şi la împlinirea
aspiraţiilor şi idealurilor acestora, cu respectarea suveranităţii naţionale, a integrităţii teritoriale, a
ordinii de drept, a principiilor democraţiei şi ale autonomiei locale.
(3) Partidele politice care isi desfasoara activitatea in comuna Roșiori:
- Partidul National Liberal (P.N.L.)
- Partidul Social Democrat (P.S.D.)
-Uniunea Democratica a Maghiarilor din România(U.D.M.R.)
(4) Numarul membrilor fiecarui consiliu local se stabileste prin ordin al prefectului, în functie de
numarul locuitorilor comunei, ai orasului sau ai municipiului, conform populatiei raportate, în functie
de domiciliu, de Institutul National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului în care se organizeaza
alegerile.
Consiliul local al comunei Rosiori este format din 13 consilieri, cu următoarea apartenență politică:
9 consilieri aparținând U.D.M.R., 3 consilieri PNL, 1 consilier P.S.D.
X. RANGUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE
Art. 17 Potrivit prevederilor Legii 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului
national-sectiunea a IV-a “Reteaua de localitati”, comuna Roșiori este localitate de gradul 4.
XI. ACORDAREA DE TITLURI ȘI CERTIFICATE

.
Art.19 (1) Se poate acorda titlul de cetatean de onoare unor persoane fizice romane sau straine, cu
merite deosebite pe plan economic, politic, social, cultural sau altor persoane importante reprezentative
pentru comuna Rosiori.
(2) Titlul de cetatean de onoare se poate pierde sau retrage in cazul in care persoanele carora le-a
fost conferit desfasoara activitati contrare intereselor comunei.
XII. CONSULTAREA CETĂȚENILOR
Art.20. (1) Locuitorii comunei Rosiori sunt consultati, in conditiile legii, asupra problemelor de
interes deosebit, prin referendum.
(2) Referendumul local se organizeaza si se desfasoara potrivit prevederilor Legii nr. 3/2000 cu
modificările și completările ulterioare.
Art.21 (1) Cetatenii pot fi consultati si prin adunari cetatenesti, organizate.
(2) Convocarea si organizarea acestora se fac de catre primar, la initiativa acestuia, ori a unei treimi
din numarul consilierilor in functie.
(3) Convocarea adunarii se face prin aducerea la cunostiinta publica a scopului, datei si a locului
unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.
(4) Adunarea cetateneasca e constituita valabil in prezenta majoritatii reprezentantilor familiilor si
adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.
(5) Propunerile se consemneaza intr-un proces-verbal si se inainteaza primarului, care le va supune
dezbaterii consiliului local in prima sedinta, in vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si
de finantare, daca este cazul.
(6) Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei.
Art.22. (1) Prin dispozitia primarului se stabileste responsabilul primariei, pentru relatia cu
societatea civila si atributiile acestuia conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica.
(2) Consiliul local si primaria comunei Rosiori au obligatia de a informa si de a supune dezbaterii
publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative si la
minutele sedintelor publice.
XIII. COOPERAREA SAU ASOCIEREA
Art.23.(1) Consiliul local hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane
juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea
finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local.
(2) De asemenea, hotaraste infratirea comunei cu unitati administrativ-teritoriale similare, din alte
tari, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din
strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei
publice locale, in vederea promovarii unor interese comune.
(3) Comuna Rosiori este membru al:
-Asociaţiei Comunelor din România;

XIV. MODALITATEA DE ATRIBUIRE SI SCHIMBARE A DENUMIRILOR DE
OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL
Art.24. (1) Proiectele de hotarari ale consiliului local, avand ca obiect atribuirea ca denumire a
unor nume de personalitati ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice alta natura, ori
schimbarea unor astfel de denumiri, vor putea fi adoptate numai dupa ce au fost analizate si avizate de
comisia judeteana de atribuire de denumiri.
(2) Hotararile consiliului local adoptate fara solicitarea avizului comisiei de atribuire de denumiri,
sunt nule de drept (conform O.G. nr. 63 aprobata prin Legea nr. 8/2003).

XV. ÎNSEMNELE SPECIFICE ALE LOCALITATII SI MODALITATILE DE UTILIZARE
A ACESTORA

Art.25.Pe teritoriul comunei Rosiori se folosesc, în condiţiile legii, următoarel simboluri:
- naţionale:
- Drapelul României (tricolor)
- Imnul Naţional al Românie – „Deşteaptă-te române”
- Stema ţării – stabilită prin lege organică
- europene:
- Drapelul Uniunii Europene
- Stema Uniunii Europene
- Imnul Uniunii Europene

XVI.

DISPOZITII FINALE

Art.26. Nerespectarea prevederilor prezentului statut, atrage dupa sine aplicarea sanctiunilor
prevazute de legislatia in vigoare.
Art.27. Prezentul statut poate fi modificat, completat sau revocat prin hotarari ale consiliului
local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………
Hiriț Geanina Alina

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………
Varga Sandor

