
 

 ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 

C O MUNA   R O S I O R I     
PRIMAR                                                                           

Rosiori  nr. 217, cod poștal 417238 
C.F. 15579483 

Tel / fax: 0259 462380;  0741107700 
e-mail: primaria@rosiori.ro ; site: www.rosiori.ro   

 
DISPOZIŢIA Nr. 68 

din  12. 09. 2022 
privind convocarea ședinței Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor fondului funciar al 
comunei Rosiori, jud.Bihor   
 
         Având în vedere: 
                
               -prevederile  legii 231/2018  pentru modificarea si completarea  Legii fondului funciar 
nr. 18/1991 
           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 Se convoacă ședința Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor fondului funciar al 
comunei Rosiori, jud.Bihor  în data de 14. 09. 2022 ora 10 la sediul Primăriei comunei Rosiori. 
      Art.2 Ordinea de zii a ședinței: - Analiza și aprobarea documentației depusă în temeiul legii 
18/1991 modificată prin legea 231/2018 de către numitul Szekely Bela Istvan și soția Szekely 
Ilona, Rosiori nr. 245, prin  înputernicit Szekely Zsolt Zoltan, pentru terenul intravilan, aferent 
casei de locuit nesolicitat cu legile de reconstituire anterioare;     

   -  Analiza și aprobarea documentației depusă în temeiul legii 18/1991 modificată prin legea 
231/2018 de către numita Szabo Juliana, Rosiori nr. 78, pentru terenul intravilan, aferent casei 
de locuit nesolicitat cu legile de reconstituire anterioare;    

 -  Analiza și aprobarea documentației depusă în temeiul legii 18/1991 modificată prin legea 
231/2018 de către Kovacs Katalin Ibolya și Mehes Ibolya, Rosiori nr. 89,  după def, Kovacs 
Lajos, pentru terenul intravilan, aferent casei de locuit nesolicitat cu legile de reconstituire 
anterioare;   

-  Analiza și aprobarea documentației depusă în temeiul legii 18/1991 modificată prin legea 
231/2018 de către numitul Kelemen Laszlo, Rosiori nr. 88, pentru terenul intravilan, aferent 
casei de locuit nesolicitat cu legile de reconstituire anterioare;     

  - Analiza și aprobarea documentației pentru  Corectare TP.778/1995 în favoarea numitului  
Codoban Petru; 

  - Analiza și aprobarea documentației pentru  Corectare TP.1952/1998 în favoarea numitului  
Bonca Petru; 

 

 

 



 

     Art.3.Prezenta dispoziție se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în 
termenul prevăzut de lege cu: - Instituția prefectului județului Bihor, membrii comisiei 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 RO ȘIORI, 
 

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

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


