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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 aprobarea documentației tehnico economice- faza studiu de fezabilitate precum și a 

indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare, Extindere și Dotare 
Grădinița cu Program normal Elisabeta Rosetti, strada Plaurului, nr. 2, sat Roseți, comuna Roseți, 

județul Călărași” 
 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință ordinară de lucru convocată la data de 21decembrie  
2022, 

  Având în vedere: 
-Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 
"C.N.I." - S.A., cu modificările și completările ulterioare, 
-Prevederile  art.129  alin.(2) lit. b) corelat cu prevederile alin.(4) lit.d) din O.U.G nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ  cu modificările și completările ulterioare 
- 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 faza de proiectare SF privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții 
“Reabilitare, Extindere și Dotare Grădinița cu Program normal Elisabeta Rosetti, strada Plaurului, nr. 
2, sat Roseți, comuna Roseți, județul Călărași”, 

Analizând: 
-Adresa nr.17529/06.04.2022 transmisă de către C.N.I. -S.A Direcția Promovare Investiții referitoare la 
includerea obiectivului de investiții ’’Reabilitare, extindere și dotare Grădinița cu Program Normal Elisabeta 
Rosetti, strada Plaurului, nr. 2, sat Roseți, comuna Roseți, județul Călărași’’ pe Lista Sinteză a subprogramului 
’’Unități și instituții de învățământ de stat’’ aprobată prin Ordin M.D.L.P.A. nr. 487/31.03.2022, 
-Raportul  compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 12550/14.12.2022, 
-Referatul de aprobare al primarului  înregistrat cu nr. 12551/14.12.2022, 
-Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3 din cadrul Consiliului Local Roseți, înregistrate cu nr.12607 din 
16.12.2022, nr.12609 din 19.12.2022, nr.12610 din 19.12.2022, 
-Prevederile H.C.L.nr.63 din 26.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință și a potențialului președinte de 
ședință, 
 În temeiul prevederilor  art.196 alin(1) lit.a) corelat cu prevederile art. 139 alin.(3) lit.d) 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 documentația tehnnico-economică-faza Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de 
investiții“Reabilitare, Extindere și Dotare Grădinița cu Program normal Elisabeta Rosetti, strada 
Plaurului, nr. 2, sat Roseți, comuna Roseți, județul Călărași”, conform anexei nr. 1  ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții“Reabilitare, Extindere și 
Dotare Grădinița cu Program normal Elisabeta Rosetti, strada Plaurului, nr. 2, sat Roseți, comuna 
Roseți, județul Călărași” conform anexei nr. 2  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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   Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul 
comunei Roseți. 
              Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu în termenul prevăzut de lege prin 
intermediul secretarului general al comunei, Instituției prefectului județului  Călărași în vederea 
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Roseți, funcționarilor vizați de aducerea la 
îndeplinire a acesteia, C.N.I –S.A și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției precum 
și  prin publicare pe pagina de internet www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial local. 
 

   Președinte de ședință,                                                                                                Contrasemnează, 
 Aurelian-Valentin ECHIM                                                         Secretarul general al comunei Roseți 

Lavinia TĂNASE 
 
 
 
 
 

Nr. consilieri :15 
Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 
Voturi « contra »______ 

Abțineri - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 88 
Adoptată la Roseţi 
Astăzi, 21.12.2022  
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Anexa nr. 2 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE: 
Suprafaţă teren – 2.841 mp; 
Sc. totală existentă - 357 mp; 
Sc. totală desfășurată existentă - 357 mp; 
Sc. totala propusă - 1.130,30 mp; 
Sc. totală desfășurată propusă - 1787,30 mp; 
P.O.T. existent = 12.6%; 
C.U.T. existent = 0,13; 
P.O.T. propus = 39,80%; 
C.U.T. propus = 0,63. 

 
 

inclusiv TVA 

Valoarea totală a investiţiei  15.625.586,46 lei 3.175.351,35 euro 

din care C + M 10.641.634,85 lei 2.162.538,32 euro 

Valoare finanțată prin Subprogram 
(Unităţi şi instituții de învățământ de 
stat „C.N.I.”) 

15.318.383,83 lei 3.112.923,21 euro 

din care C+M 10.573.172,89 lei  2.148.625,83 euro 

Valoare finanțată prin U.A.T. 
ROSEŢI (cheltuieli pentru servicii şi 
lucrări finanţate de U.A.T. ); 

307.202,62 lei 62.428,13 euro 

din care C+M 68.461,96 lei 13.912,48 euro 

(la cursul BNR din 16.11.2022, de 1 euro = 4,9209 lei) 

 

 
 


