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PROIECTE  DE HOTĂRÂRE   ADUSE  LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ 

ÎN DATA DE 02.07.2021 

 

Primarul comunei Roseți-RÂJNOVEANU NICOLAE 

 

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională, 

transmit următorul 

 

 

ANUNȚ: 

 

Începând cu data de  02.07.2021, la intrarea în  sediul Primăriei  comunei Roseți, sunt 

afișate  următoarele documente : 
1. Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni de 

zile- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia  nr. 1, 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice- 

inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia  nr. 3, 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Roseți la trimestrul 

II- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia  nr. 2, 

4. Proiect de hotărâre  privind  utilizare sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea 

unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local, - inițiator, 

Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia  nr. 2, 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de închiriere și a regulamentului privind 

modalitatea de închiriere a utilajelor –budoexcavator, respectiv tractor  cu o remorcă aflate în 

patrimoniul comunei Roseți- inițiatori,consilieri locali P.N.L.(Chiriță Silvia,Cioroi 

Aurel,Decu Adriana, Moroianu Ionuț,Pană Victor, Tulpan Dobre)-aviz comisia nr. 2, 

6. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol la 

trimestrul II al anului 2021- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia 

nr. 1 , nr. 3. 

7. Informări/Diverse. 

Până la data de 28.07.2021, cei interesați pot depune pe adresa de e-mail 

primariaroseti@yahoo.com sau la sediul instituției, recomandări, sugestii și opinii 

privind aceste documente.      

Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 03.07.2021  între 

orele 10.00-16.30, la  biroul secretarului general al comunei Roseți. Cei interesați pot 

solicita în scris și pot primi copii contra cost, după aceste acte. 
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