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                R O M Â N I A 

     

CONSILIUL LOCAL ROSEŢI 

     JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                                                         COMUNA ROSEŢI 

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

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

   HOTĂRÂRE  

privind  aprobarea  modificării  și completării anexei nr. 2 la  H.C.L. nr.24/22.04.2019 privind   

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Roseți pentru anul 2019 

 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit  în ședință ordinară la data de 30 Septembrie 2019, 

 Având în vedere: 

- Raportul nr.7650/25.09.2019 întocmit de  d-l Negoiță Marian-Cosmin, referent de specialitate la 

compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Achizitii Publice, prin care aduce la cunoștință 

necesitatea modificării și completării anexei nr. 2 la HCL nr. 24/22.04.2019, respectiv planul anual de 

investiții pe anul 2019, 

-Referatul de aprobare nr.7651/25.09.2019 întocmit de primarul comunei Roseți, 

-Prevederile HCL nr. 24/22.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  al comunei 

Roseți pentru anul 2019; 

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile Legii 52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică locală, cu 

modificările ulterioare ; 

-Avizul favorabil al comisiei de activități economice din cadrul Consiliului Local Roseți, înregistrat cu 

nr. 7653/25.09.2019, 

-Prevederile HCL nr. 40/17.07.2019 privind alegerea președintelui de ședință, 

          În temeiul art.129 alin.(2) lit b) corelat cu alin.(4) lit. d), art.139 alin.(3) lit.a), art. 196 

alin.(1) lit.a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al comunei Roseți, 

adoptă următoarea  

HOTĂRÂRE 

 

  Art.1. Anexa nr. 2 la H.C.L Roseti nr.24/22.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri 

si cheltuieli al comunei Roseti pe anul 2019, respectiv  Programul/Lista obiectivelor de investiții 

publice pentru anul 2019, se modifică, se completează și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Roseți . 

             Art.3.  Prezenta hotărâre  se va comunica și înainta de către secretarul comunei Roseti, 

persoanelor și autorităților interesate conform legii și se va afișa la avizierul Primariei  precum și pe  

site-ul instituției de către persoana desemnată în acest sens de către Primarul comunei Roseți. 

       Preşedinte de şedinţă,                                                                                          Contrasemnează,                                         

Niță RĂILEANU                                                                                             Secretarul  comunei  

 Lavinia TĂNASE 
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Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 30.09.2019 


