
 1 

 
        

 

  
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 actualizării devizului general pentru obiectivul de investiţii “Extindere rețea de 

canalizare menajeră și modernizarea gospodăriei de apă, înființare două foraje și reabilitare  rețea 

distribuție apă, sat Roseți, comuna Roseți, județul Călărași” 
 

 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință ordinară de lucru la data de  29 Iulie 2020; 

Analizând: 

-Raportul  compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 4823/27.07.2020, 

-Referatul de aprobare al primarului  înregistrat cu nr. 4824/27.07.2020 prin care se propune actualizarea  

indicatorilor tehnico-economici P.Th+D.E+Execuție pentru investiția “Extindere rețea de canalizare 

menajeră și modernizarea gospodăriei de apă, înființare două foraje și reabilitare  rețea distribuție apă, sat 

Roseți, comuna Roseți, județul Călărași”, 

-Prevederile H.C.L. Roseți nr. 26, nr. 27 din 29.03.2017 privind implementarea proiectului“Extindere 

rețea de canalizare menajeră și modernizarea gospodăriei de apă, înființare două foraje și reabilitare  rețea 

distribuție apă, sat Roseți, comuna Roseți, județul Călărași” precum și aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiției“Extindere rețea de canalizare menajeră și modernizarea gospodăriei de apă, 

înființare două foraje și reabilitare  rețea distribuție apă, sat Roseți, comuna Roseți, județul Călărași”, 

-Adresa nr. R1/SIBA/2205/24.07.2020 transmisă de MADR- AFIR privind avizarea proiectului tehnic a 

contractului de finanțare 0720AN00011781200166/22.11.2017, 
-Avizul comisiei de specialitate înregistrat cu nr.4938/29.07.2020, 

-Prevederile H.C.L.nr.37/29.06.2020 privind alegerea președintelui de ședință, 

 Având în vedere: 

- Ghidul solicitantului submăsura 7.2-Investiții în creearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară 

mică, 

- Prevederile art. 44, alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

      - prevederile  art. 10 alin.(4) din  H.G.R. nr. 907 din 29 noiembrie 2016-privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice, cu  modificările și completările ulterioare, 

-Devizul general actualizat faza P. Th+D.E+Execuție pentru obiectivul de investitie “Extindere 

rețea de canalizare menajeră și modernizarea gospodăriei de apă, înființare două foraje și reabilitare  rețea 

distribuție apă, sat Roseți, comuna Roseți, județul Călărași” (documentația tehnico-economică și 

indicatorii tehnico-economici), 

- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională privind administrația publică locală, 

republicată, 

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

lit.d), art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ  cu modificările și 

completările ulterioare, Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii “Extindere rețea de 

canalizare menajeră și modernizarea gospodăriei de apă, înființare două foraje și reabilitare  rețea 

distribuție apă, sat Roseți, comuna Roseți, județul Călărași” “conform anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Roseți, județul Călărași prin 

intermediul compartimentelor Resurse Umane-Buget Local-Impozite și Taxe Locale și compartimentul 

Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Achiziții Publice. 

Art.3. La data adoptării prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător prevederile HCL 

Roseți nr. 26/29.03.2017.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al  

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, instituției prefectului-judeţul Călărași 

şi se aduce la cunoştinţă publică  prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaroseti.ro-

eticheta monitorul oficial local și prin afișaj la sediul Primăriei comunei Roseți.   

 

 
    Preşedinte de şedinţă,                                                                                                                 Contrasemnează,                                         

Daniel BARBU                                                                                                                          Secretar general  

 Lavinia TĂNASE 

 
 

 

 

 

 

Nr. consilieri :15 

Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 

Abtineri :______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 43 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 29 Iulie 2020          
 

http://www.comunaroseti.ro/

