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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 rectificarea bugetului local al comunei Roseți, județul Călărași  în anul 2022 precum și utilizare sume din 

excedent pentru cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare 

 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință ordinară de lucru la data de 29 Septembrie 2022, 

 Având în vedere: 

-prevederile art.1, art.4 alin.(1), art.19 alin.(1), (2), art. 20 alin.(1) lit.c), lit.h), art.58 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr.317/28.12.2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 2022; 

-prevederile art.87, art 129 alin.(2) lit. b) corelat cu prevederile alin.(4) lit.a), art. 136 alin.(1), (8)  din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

-Prevederile art. 3, art. 18  ind.1), art. 67 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și comlpetările 

ulterioare, 

Analizând : 

-adresa cu nr. 107/13.09.2022 transmisă de către A.C.S Roseți, înregistrată cu nr. 9080/13.09.2022 prin care solicită 

suplimentare sume necesare pentru desfășurarea activității clubului sportiv până la finele anului 2022, 

-adresa ANAF-Activitatea de Trezorerie Călărași nr.12380/27.09.2022 privind repartizare sume defalcate din T.V.A 

pentru plata recenzorilor înregistrată cu nr. 9585/27.09.2022 precum și situația de lucrări nr. 9653/29.09.2022 referitoare 

la proiectul -Realizare teren de fotbal în comuna Roseți, județul Călărași,  

-prevederile H.C.L. Roseți nr. 12/09.02.2022 privind aprobarea contractului de finanțare A.C.S Roseți în anul 2022, 

-prevederile H.C.L. Roseți nr.11/09.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Roseți pe 

anul 2022; 

-referatul de aprobare  înregistrat cu nr.9118/14.09.2022 întocmit de primarul comunei Roseți, 

-raportul de specialitate nr.9117/14.09.2022 întocmit de către d-na Apostol Georgeta, inspector în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Roseți, 

-prevederile H.C.L Roseți  nr.48/20.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință precum și a potențialului președinte 

de ședință, 

-avizul comisiei de specialitate nr.2  din cadrul Consiliului local Roseți înregistrat cu nr.9508/26.09.2022, 

În temeiul  prevederilor art.196 alin.(1) lit.a)  corelat cu prevederile art.139 alin.(3) lit.a)  din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Roseți adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art.1. -a) Se aprobă suplimentarea  cu suma de 30000 lei a  bugetului Asociației Club Sportiv Roseți pentru desfășurarea 

activității acesteia  până la finele anului 2022. 

 -b) Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Roseți pe anul 2022, conform anexei ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă utilizarea sumei de 780200,80  lei din excedentul bugetului local al anilor precedenți  pentru finanțarea 

unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare a bugetului local. 

Art.3. -Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  primarul comunei Roseți și inspector 

cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți. 

Art.3.-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.  

         Președinte de ședință,                                                                                                                      Contrasemnează, 

        Decu Adriana-Mihaela                                                                                     Secretarul general al comunei Roseți 

Lavinia TĂNASE 
 

Nr. consilieri :15 

Prezenti :15 

Adoptată  cu  9   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 

Abtineri :-6 

Nr. 62 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 29.09.2022 

http://www.comunaroseti.ro/
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