
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI,COMUNA ROSEȚI                                                                                COD FISCAL:4294146    
TEL/FAX:0242344022/0242344017                                                                             e-mail:primariaroseti@yahoo.com 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Local Roseţi în şedinţă ordinară  

Primarul comunei Roseţi, judeţul Călăraşi-Râjnoveanu Nicolae, 
Având în vedere: 

           - Prevederile art. 133 alin.(1) lit. a), art. 134 alin.(1) lit.a), alin.(2) alin.(3) lit. a), alin.(5)  art. 137 
alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare, 

DISPUN: 
Art.1. Se convoacă Consiliul local al comunei Roseţi în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2022, 

ora 16.00, atât cu prezența fizică la sediul primăriei-Sala de Consiliu cât și prin modalități de participare 
electronică a consilierilor locali (sms, telefonic, whatsapp, e-mail, etc.) cu următorul  

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 
-Proces Verbal al ședinței ordinare din 26.10.2022,  
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. 1, nr. 3. 
7. Informări/Diverse. 

Art.2. (1) Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi pot fi consultate și la sediul instituției și se vor 
comunica către consilierii locali în format fizic. 
            (2) Proiectele de hotărâre, conform nominalizării realizate de către primarul și secretarul general 
al comunei vor fi dezbătute de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Roseți, care în 
baza competențelor acestora vor emite avize cu caracter consultativ.    

                  (3) Membrii Consiliului Local Roseți pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de 
hotărâre de la ordinea de zi.   

      Art.3 -Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor prin convocare scrisă, comunicată şi 
înaintată persoanelor şi autoritaţilor interesate conform legii, afişată la avizierul Primăriei Roseţi, prin 
grija secretarului  general al comunei Roseţi și postată pe site-ul www.comunaroseti.ro precum și la 
eticheta monitorul oficial local. 

                 Primarul comunei Roseţi                                                                          Contrasemnează,   
                 Nicolae RÂJNOVEANU                                                Secretarul general al comunei Roseți  
                  Lavinia TĂNASE 
Nr. 323                                                                                                                                                                                                  
Emisă la Roseţi,                                                                               
Astăzi, 18.11.2022 


