
 
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 26 octombrie 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 29.09.2022,  
1.Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință și potențial președinte de ședință pentru 
următoarele trei luni de zile- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.1, 
2.Proiect de hotărâre privind aprobare stadiul de completare a registrului agricol la trimestrul III- inițiator, 
Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.1, nr.3, 
3.Proiect de hotărâre privind aprobare cheltuieli decont naveta cadre didactice- inițiator, Primarul com. 
Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.3, 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare aferente trim. III precum și rectificarea 
bugetului local al comunei Roseți, inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia 
nr.2, 
5.Proiect de hotărâre privind acordare teren în folosință gratuită pentru construire locuință  
conform legii nr. 15/ 2003, inițiator- Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1, nr. 
2, 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate pentru contribuabili fără  
venituri-inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 2, nr.3, 
7.Proiect de hotărâre privind privind  acordarea dreptului de  uz și de servitute, respectiv acordarea 
dreptului de folosință cu titlu gratuit a suprafeței de 230 m.p. teren domeniu public al comunei Roseți  (din 
care 99 m.p. identificați cu nr. cadastral 5879, carte funciară 5879 și 131 mp identificați cu nr. cadastral 
1977, carte funciară 1977) către S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A., pentru amplasarea capacității de 
distribuție a energiei electrice, teren necesar amplasării LES precum și suprafața de 13.29 mp teren 
necesar amplasării fundațiilor stâlpilor 1R, 2R, 3R  și  aproximativ 1 mp teren necesar amplasării fundației 
BMPT pentru realizarea serviciului public de distribuție a energiei electrice la locul de consum SALA DE 
SPORT ȘCOLARĂ din comuna Roseți, județul Călărași, utilizator unitatea administrativ-teritorială 
comuna Roseți, beneficiar E- Distribuție Dobrogea S.A.-inițiator-Primarul com. Roseți-Nicolae 
Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3, 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind eliberarea cardului- legitimaţiei de parcare 
gratuită pentru persoanele cu handicap-inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia 
nr. 2, nr. 3, 
9. 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. 286                                                                                                                                                                                                              
Emisă la Roseţi,                                                                               
Astăzi, 18.10.2022 


