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  HOTĂRÂRE  

privind aprobarea regulamentului  de concesionare a bunurilor aparținând domeniului public/privat al 

comunei Roseți, județul Călărași 

             

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 30 Ianuarie 2020, 

       Având în vedere : 

            -raportul de specialitate nr.255/13.01.2020  întocmit de secretarul general al comunei Roseți; 

 -referatul de aprobare înregistrat cu nr. 254/13.01.2020  cu privire la aprobarea regulamentului de 

închiriere, respectiv de concesionare a bunurilor ce aparțin domeniului public/privat al comunei Roseți, județul 

Călărași, 

            -prevederile  art. 297, art. 302-331, art. 362 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 -prevederile  Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

 -Avizul favorabil al comisiei de specialitate înregistrat cu nr. 599/27.01.2020,  

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

      În temeiul art. 129 alin.(2)  lit. c) corelat cu alin.(6) lit. a), b), art. 139 alin.(1) lit. g), art. 196 alin.(1) 

lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local 

al comunei Roseți adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

              Art.1. Se aprobă regulamentul de concesionare a bunurilor aparținând domeniului public/privat al comunei 

Roseți, conform anexei nr. 1  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

              Art.2. Se aprobă  contractul cadru de concesiune a bunurilor aparținând domeniului public/privat al 

comunei Roseți, județul Călărași, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.3. La data aprobării prezentei se abrogă prevederile H.C.L Roseți nr. 27/29.10.2013 privind aprobarea 

regulamentului cadru privind organizarea  și desfășurarea  licitațiilor publice pentru concesionarea, închirierea, 

vânzarea bunurilor aparținând domeniului privat, închirierea, concesionarea  bunurilor aparținând domeniului 

public al comunei Roseți. 

   Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  primarul comunei 

Roseți, viceprimarul comunei şi referent de specialitate de la compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și 

achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseţi. 

                          - Secretarul  general al comunei  Roseţi  va asigura comunicarea prezentei, persoanelor şi 

autorităţilor interesate  conform legii. 
          
       Preşedinte de şedinţă                                                                                      Contrasemnează, 

        Gheorghe TĂNASE                                                                       Secretar general-Lavinia TĂNASE 
                                 

Nr. consilieri:15 

Prezenti:15 

Adoptată cu  15     voturi”pentru” 
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