
 
 

 
   ROMÂNIA 

 

COMUNA ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI                                COD FISCAL:4294146    

TEL/FAX:0242344022/0242344017                          E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com 

 
DISPOZIȚIE 

privind constituirea Comisiei de verificare și identificarea eventualelor degradări a străzilor 

realizate prin proiectul Dezvoltarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră, comuna 

Roseți, județul Călărași 

 

 

 Primarul  comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, Nicolae Râjnoveanu, 

      Având în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.2753/27.04.20209 întocmit de către d-l Negoiță Marian-Cosmin, referent de 

specialitate în cadrul compartimentului Urbanism-Amenajarea Teritoriului şi Achiziţii publice ; 

-Raportul vizitei de monitorizare efectuat  la data de 12.03.2020 de către reprezentanții BRCT Călărași, 

-Contract de execuție lucrări nr. 5051/1.07.2014 precum și procesul verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 146/7.12.2015, 

-Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările  ulterioare; 

-Prevederile  art. 126-140 din HGR nr.395/2016, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului cadru din  Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, 

 

DISPUN: 

 

Art.1.Se constituie Comisia de verificare și identificare a eventualelor degradări a străzilor realizate prin 

proiectul Dezvoltarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră, comuna Roseți, județul 

Călărași, cu  următoarea componență: 

-Negoiță Marian-Cosmin, Referent de specialitate la compartimentul Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți,  

-Stoica Alexandru-Referent la compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Achiziții 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți,  

          -Baraitaru Ștefan-Alexandru, Inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Roseți. 

Art.2. Membrii comisiei prevăzuți la art. 1 din prezenta vor efectua o revizie a străzilor modernizate în 

cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră, comuna Roseți, județul 

Călărași în vederea identificării tuturor degradărilor apărute, acestea urmând a fi remediate de către 

constructor conform contract de execuție lucrări, urmare a realizării notificării de către Primăria comunei 

Roseți.  

Art.3. Prezenta  dispoziție va fi dusă la îndeplinire de către membrii comisiei desemnate la art.1 și va fi 

transmisă persoanelor și autoritatilor interesate conform legii, afișată la avizierul Primăriei Roseți, prin 

grija secretarului general al comunei Roseți. 

 

PRIMAR,                                                                                                 Contrasemnează,  

Nicolae  RÂJNOVEANU                                                                                    Secretar general 

         Lavinia TĂNASE 

 

Nr. 114                                                                                       

Emisă la Roseți,                                                                                  

Astăzi,27.04.2020 


