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 ROMÂNIA 

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, COMUNA  ROSEȚI                                COD FISCAL:4294146    
TEL/FAX:0242344022/0242344017                            E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com 
Nr. 11302/ 04.11.2022 
 
 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE ADUSE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ 
ÎN DATA DE 04.11.2022 

 
 

Primarul comunei Roseți-RÂJNOVEANU NICOLAE 
 
 

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

 
ANUNȚ: 

 
Începând cu data de 04.11.2022,  la intrarea în  sediul Primăriei  comunei Roseți, sunt 

afișate  următoarele documente : 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului teren 
intravilan, situate în comuna Roseți, județul Călărași, domeniu privat al comunei, nr. cadastral 
22763- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.1, nr.2,nr.3 
2.Proiect de hotărâre privind aprobare cheltuieli decont naveta cadre didactice- inițiator, 
Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia  nr.3, 
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți, inițiator, Primarul 
com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.2, 
4.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea implementării Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru elevii Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti din comuna Roseți, județul 
Călărași, inițiator- Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1, nr. 2,nr. 3, 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul 
Muncii și Solidarității Sociale și Comuna Roseți, județul Călărași având ca obiect asigurarea 
colaborării interinstituționale pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS - SII 
MMSS” Cod MySmis 130963-, inițiator- Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz 
comisia nr. 1, ,nr. 3, 
6.Proiect de hotărâre privind aprobare Procedură Proprie pentru activitatea de achiziții publice-
achiziție de servicii sociale și alte servicii specifice cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 
inițiator- Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 2, nr. 3. 
  Până la data de 28.11.2022, 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 04.11.2022  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. 

 
 

PRIMARUL COMUNEI ROSEȚI 
RÂJNOVEANU NICOLAE 


