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DISPOZIŢIA Nr. 69 
din 15. 09. 2022 

privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară,  
 joi, 22 septembrie 2022, ora 8:00 

 
 
 
           Având în vedere prevederile  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art. 134 
alin. (4), art.155 şi art. 196 alin.1 lit.b.  
 
 
 
          Primarul comunei Roşiori 

DISPUNE: 
 
 
 
         Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al Comunei Roșiori, în ședință ordinară,  miercuri, 
joi, 22 septembrie 2022, ora 8:00 la sediul său, situat în Roșiori, nr. 217  
        Art. 2 . Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii şi convocarea şedinţei  se 
încredinţează  dl. Varga Sandor– secretarul general al comunei prin compartimentul Relații cu 
publicul.  
        Art.3. Prezenta dispoziție se comunică,  în termenul prevăzut de lege, prefectului județului 
Bihor, secretarului general al comunei 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 
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 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  

 

 
 

Proiectul  ordinii de zi 
a ședinței ordinare  al Consiliului Local Roșiori din data de 22. 09. 2022 

 
 

    
  1.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea constituirii unor numere cadastrale pentru străzile 
din comuna Rosiori,   înscrierea lor în evidențele C.F. în proprietatea publică al  comunei 
Rosiori, județul Bihor; 

                                 - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiect de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 

    2. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Rosiori în 
consiliile de administraţie și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calități ale unităţilor de 
învăţământ din comuna Rosiori pentru anul şcolar 2022-2023; 

                                 - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiect de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.3 

    3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea metodologiei și a prețurilor de valorificare a masei 
lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietatea Comunei Rosiori; 

* Proiect de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1 
                                 - iniţiator – primarul comunei Roşiori 

    4. Proiect de hotărâre privind  constituirea unui număr cadastral pentru teren intravilan 
Roșiori în suprafață totală de 3694 mp, situat pe nr.topo. 2240/2 Roșiori cu suprafața de 
505/162774 mp, nr.topo. 2193/114 Roșiori cu suprafața de 3189/51794 mp,   înscrierea acestuia 
în evidențele C.F. în proprietatea publică al  comunei Rosiori, județul Bihor; 

                                 - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiect de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1și4 

    5. Proiect de hotărâre privind  implementarea proiectului intitulat „Înfiin țare centru de 
colectare deșeuri în comuna Roșiori, localitatea Mihai Bravu, județul Bihor”; 

                                 - iniţiator – primarul comunei Roşiori 
* Proiect de hotărâre trimisă spre avizare comisiei de specialitate nr.1și2 
 
6. Diverse 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
Ec.Kelemen Zoltan 

 
���� …………………………….……… 

 


