EXPUNERE DE MOTIVE
la Legea pentru înfiinţarea comunei Roşiori, prin reorganizarea comunei
Diosig, judeţul Bihor
Localitatea Roşiori este aşezată la 25 Km de municipiul Oradea, de-a lungul
şoselei Oradea – Satu Mare; este atestată documentar din perioada migraţiunii
tătarilor şi a existat ca localitate de sine stătătoare până în anul 1968 când, prin
reorganizarea administrativ-teritorială, a fost desfiinţată şi unificată cu comuna
Diosig, în a cărei componenţă a fost inclusă în prezent ca sat aparţinător. Comuna
Roşiori ce se propune a fi înfiinţată urmează să aibă în componenţă următoarele sate,
preluate de la comuna Diosig:
- Roşiori, ca sat de reşedinţă;
- Mihai Bravu;
- Vaida.
Comuna Diosig va rămâne după desprinderea comunei Roşiori cu satele
Diosig şi Ianca.
Conform recensământului din anul 2002, populaţia viitoarei comune este de
2883 locuitori.
În prezent, satul Roşiori îşi asigură resursele economice prin exploatarea unei
suprafeţe de teren agricol de 4612 ha, din care 3710 ha arabil, iar prin impozitarea
terenurilor se va constitui o sursă de venit la bugetul local.
Sub aspectul resurselor financiare, este de remarcat faptul că unitatea
administrativ-teritorială ce se propune a fi înfiinţată dispune de un patrimoniu
economic important şi anume: în Roşiori există o societate mixtă româno-germană
cu profil de zincare termică şi prelucrări metalice, moară de cereale, brutărie, atelier
reparaţii auto, unitate de extracţie ţiţei şi gaze. Activitatea de comerţ se desfăşoară în
3 magazine mixte de stat, 5 magazine particulare, o societate mixtă pentru produse
agricole, legumicole, panificaţie etc., deci există siguranţa realizării unor venituri
proprii cu care s-ar acoperi cheltuielile necesare pentru dezvoltarea de sine stătătoare
a localităţii Roşiori.
Menţionăm, de asemenea, dotările şi spaţiile existente care vor asigura
funcţionarea autorităţilor locale în noua comună Roşiori: sediul primăriei, poliţie, 3
şcoli în fiecare sat, dispensar uman, punct farmaceutic, staţie CFR.
Prin înfiinţarea comunei Roşiori, distanţa dintre satele componente şi
reşedinţa de comună se reduce substanţial, prin aceasta realizându-se atât apropierea
autorităţilor administraţiei publice locale de cetăţeni, cât şi stimularea în mai mare
măsură a dezvoltării economice şi sociale a localităţii, în conformitate cu voinţa
exprimată de cetăţeni prin referendum.
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea pentru
înfiinţarea comunei Roşiori, prin reorganizarea comunei Diosig, judeţul Bihor.

