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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 

 

   PROIECT DE  HOTĂRÂRE  nr. 7842/27.10.2020   

privind  completarea Regulamentului de organizare și funcționare al  Consiliului Local Roseți, 

județul Călărași 

 
 

   Primarul comunei Roseți-Nicolae Râjnoveanu; 

Analizând temeiurile juridice, respectiv : 

-Prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

-Prevederile O.U.G. nr. 190/28.10.2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și 

de depunere a jurământului de către autoritățile adminitrației publice locale,  

-Prevederile H.C.L.Roseți nr. 68 din 24.10.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Local Roseți-revizuit, completată prin H.C.L Roseți nr. 17/26.03.2020, 

-Prevederile HGR nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările ulterioare, 

   Având în vedere : 

- Circulara nr. 2220/24.03.2020 a Instituției Prefectului-județul Călărași prin care s-a transmis adresa  

nr. 46408/23.03.2020 a M.L.P.D.A. privind măsurile necesare pentru împiedicarea răspândirii 

coronavirusului SARS-Cov2 pe teritoriul României, 

-Referatul de aprobare nr. 7843/27.10.2020 întocmit de primarul comunei Roseți, 

-Raportul nr. 7933/29.10.2020 întocmit de secretarul general al comunei cu privire la necesitatea 

completării regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Roseți cu măsuri necesare 

pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului SARS-Cov2 ,   

-Prevederile H.C.L. nr. ___/00.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință, 

-Avizul favorabil al comisiei juridice și de disciplină înregistrat cu nr.___/00.11.2020, 

 În temeiul art. 129 alin.(2) lit.a), art. 136 alin.(1), alin.(8), art. 139 alin.(1)  din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

 

Solicit Consiliului Local Roseti, să analizeze prezentul proiect de hotărâre 

  și să delibereze cu privire la: 

 

 
Art.I.  Articolul unic din Hotărârea Consiliului Local Roseți nr. 17 din 26.03.2020 privind 

completarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Roseți se completează  cu 

alineatul (3) care va avea următorul cuprins: 

-Pentru adoptarea hotărârilor cu caracter individual cu privire la persoane, în vederea asigurării 

secretului votului, în situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării 

ședinței consiliului local, la solicitarea consilierului local în cauză adresată secretarului general sau 
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președintelui de ședință se va utiliza urna mobilă de către persoane din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului care se vor deplasa la domiciliul consilierilor locali  în vederea exercitării votului cu 

respectarea asigurării secretului acestuia. 

Art.II.  Articolul 33 din Hotărârea Consiliului Local Roseți nr. 68 din 24.10.2019 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local-revizuit se completează  cu 

alineatul (8) care va avea următorul cuprins: 

-  În vederea alegerii viceprimarului, exercitarea votului de către consilierii locali privind 

hotărârile cu caracter individual referitoare la persoane se face pe bază de buletine de vot. În cazul în 

care pe buletinul de vot sunt înscriși mai mult de 2 candidați şi niciunul nu obţine majoritatea absolută, 

procedura de vot se reia, de câte ori este necesar, cu primii doi candidaţi care au obţinut numărul cel 

mai mare de voturi, până când un candidat obţine majoritatea absolută a voturilor. 

-   Secretarul general al comunei Roseți va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului- 

județul Călărași, primarului comunei Roseți, consilierilor locali și va asigura aducerea la cunoștință 

publică a prevederilor acesteia prin afișare la sediul instituției precum și postarea pe site-

www.comunaroseti.ro., respectiv eticheta monitorul oficial al unității administrativ teritoriale comuna 

Roseți. 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

          INIȚIATOR PROIECT,                                                       AVIZAT  PENTRU LEGALITATE 

        PRIMARUL  COMUNEI ROSETI                                         SECRETAR GENERAL 

            Nicolae RÂJNOVEANU                                                                Lavinia TĂNASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


