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H O T Ă R Â R E A  Nr. 75 
din 17.08. 2022 

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare  al consiliului local 
 
         Având în vedere prevederile prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art. 135, 
         În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;  

 
Consiliul Local al comunei Rosiori 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 
         Art.1 . Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa ordinară  al Consiliului Local Roşiori din data de  
 17. 08. 2022,  convocată conform dispoziţiei primarului nr. 64/ 11 . 08. 2022, după cum urmează:   

    
1. Proiect de hotărâre privind  participarea la “Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public” pentru proiectul: ,,Extindere și modernizare iluminat public în 
comuna Roşiori, jude țul Bihor” ; 

                                 - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
    2. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, 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 public ă de interes local “Modernizare strazi in comuna Rosiori, 
judetul Bihor” ; 

                                 - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
    3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  devizului general actualizat şi asigurarea finanţării de la 
bugetul local pentru categoriile de expropriere pentru utilitate publică ce se efectuează în cadrul 
proiectului de investiții  “Modernizare strazi in comuna Rosiori, judetul Bihor” ; 

                                 - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
  4. Diverse 
 
     Art.2.Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, 
Instituția Prefectului - Județul Bihor 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, 
 

���� …………………………….……… 
                  Toth Alexandru 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


