
 
  R O M Â N I A 

    CONSILIUL LOCAL ROSEȚI       

     JUDEȚUL CĂLĂRAȘI                                                                                 COMUNA ROSEȚI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                        cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                         e-mail: primariaroseti@yahoo.com 

  HOTĂRÂRE   

pentru modificarea și completarea anexei la  H.C.L. Roseți nr. 79/19.12.2019 pentru modificarea și 

completarea H.CL. nr. 65/27.11.2017 privind implementarea proiectului ,,CONSTRUIRE TEREN DE 

FOTBAL PENTRU ANTRENAMENT, VESTIARE, IMPREJMUIRE ȘI ILUMINAT,, în comuna Roseți, 

județul Călărași 

 

Consiliul Local Roseți, întrunit în ședință ordinară la data de 20 Februarie 2020, 

 Având în vedere: 

-Raportul de specialitate nr. 1367/20.02.2020 întocmit de Negoiță Marian-Cosmin, referent de specialitate în 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți,  

-Referatul de aprobare nr. 1368/20.02.2020 cu privire la proiectul de hotărâre inițiat, 

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local Roseți nr. 65/27.11.2017 privind implementarea proiectului de realizare 

a infrastructurii în interiorul comunei Roseți "Construire teren de fotbal pentru antrenament, vestiare, 

împrejmuire și iluminat" în comuna Roseți, județul Călărași cu modificările aduse prin H.C.L nr. 79/19.12.2019, 

-Ghidul Solicitantului, Măsura “(M1/6B) Stimularea Dezvoltarii Teritoriului GAL Bărăganul de Sud-Est”,  din 

sesiunea de proiecte derulată de GAL-Bărăganul de Sud - Est; 

-Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

-Prevederile H.C.L.nr.73/19.12.2019 privind alegerea președintelui de ședință, 

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 1268/17.02.2020,   

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu 

modificările și completările ulterioare,Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Anexa la H.C.L nr. 79/19.12.2019 cuprinzând principalii indicatori tehnico economici precum și 

caracteristicile tehnice ale investiției ,,CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL PENTRU ANTRENAMENT, 

VESTIARE, IMPREJMUIRE ȘI ILUMINAT,, în comuna Roseți, județul Călărași, se modifică, se completează 

și se înlocuiește cu anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.Restul prevederilor H.C.L nr. 79/19.12.2019 rămân neschimbate . 

Art. 3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărciează primarul comunei Roseți. 

Art. 4.Secretarul general al comunei Roseți va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate. 

               Preşedinte de şedinţă,                                                                                       Contrasemnează, 

               Gheorghe TĂNASE                                                                    Secretar general-Lavinia TĂNASE 

 
Nr. consilieri:15 

Prezenti:15 

Adoptată cu  15   voturi”pentru” 
Voturi contra___ 

Abţineri____. 

 

Nr.15 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 20.02.2020 


