
 

 

R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL ROSEȚI 

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI                                                                                         COMUNA ROSEȚI 

Cod 917210, comuna ROSEȚI, judeţul Călăraşi                                                                  cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                        e-mail: primariaroseti@yahoo.com 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea organizării și sărbătoririi evenimentului 

‚‚Zilele comunei Roseți, județul Călărași’’ 

 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit  în ședință ordinară la data de 30 Iulie 2019, 

            Având în vedere : 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Roseți  înregistrat  cu nr.5735/19.07.2019;  

-Prevederile art. 98 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

-Prevederile H.C.L. Roseti nr. 38/30.07.2004 privind Statutul comunei Roseți, județul Călărași; 

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Roseți nr.24/22.04.2019, privind aprobarea bugetului local al 

comunei Roseți  pentru anul 2019; 

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate înregistrat cu nr. 5875/26.07.2019, 

- Prevederile H.C.L.nr. 40/17.07.2019 privind alegerea președintelui de ședință, 

-Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată ; 

     -În conformitate cu prevederile art. 20, alin.(1) și anexa nr. 2  cap. I, pct. 9 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.(2)  lit. d) corelat cu alin.(7) lit. d), art. 139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al comunei Roseți, adoptă următoarea  

 
HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă organizarea și sărbătorirea evenimentului ’’Zilele Comunei Roseți, județul Călărași, Ediția a 

III-a’’ în perioada 17-18 AUGUST 2019 conform programului de activități ce se regăsește în anexa ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Manifestările se vor desfășura  în Parcul central din localitatea Roseți, județul Călărași.  

Art.3. Pentru finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea  evenimentului, se  vor utiliza resurse financiare 

prevăzute în bugetul local al comunei Roseți. 
      Art.4. Primarul comunei Roseti, prin intermediul aparatului de specialitate va contracta serviciile de organizare a 

manifestărilor cultural-artistice în conformitate cu legislația în vigoare privind achizițiile publice și va dispune orice 

alte măsuri administrative necesare privind organizarea evenimentului.  

      
 Preşedinte de şedinţă,                                                                                                                       Contrasemnează,                                         

Niță RĂILEANU                                                                                                                     Secretarul  comunei  

 Lavinia TĂNASE 

Nr. consilieri :15 

Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 

Abtineri :______ 

 

 

Nr. 45 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 30.07.2019 

mailto:primariaroseti@yahoo.com


Anexa 
la H.C.L. nr. 45/ 30.07.2019 

  
  

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PRILEJUITE DE 
ZILELE COMUNEI  ROSEȚI-EDIȚIA a III-a 

  
17 AUGUST 2019 

ACTIVITATEA 

Deschiderea manifestărilor cu Imnul Naţional al României 

Cuvântul primarului de deschidere a manifestărilor prilejuite de 
evenimentul ”ZILELE COMUNEI ROSETI”-EDITIA A III-A 

Oficierea unei slujbe religioase de către preoţii din comună. 

Înmânarea diplomelor şi certificatelor aniversare: 
        DIPLOMA ANIVERSARĂ ACORDATĂ CUPLURILOR CARE AU 
ÎMPLINIT 50 DE ANI DE LA OFICIEREA CĂSĂTORIEI; 
 DIPLOMĂ PENTRU APORTUL ADUS LA DEZVOLTAREA 

COMUNEI ROSETI; 
 DIPLOMA ACORDATA CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL 

SCOLII GIMNAZIALE”IANCU ROSETTI” 

 Programe artistice  desfasurate de elevii din cadrul Scolii 
Gimnaziale ”IANCU ROSETTI”  sub indrumarea dascalilor 
acestora. 

 Festivitati sportive desfasurate pe stadionul comunal. 
 Program artistic desfasurat de Ansamblul de dansuri populare 

„ROSETI”, precum si alte ansambluri de dansuri populare din 
localitatile invecinate. 

 PROGRAME ARTISTICE PREZENTATE DE ARTISTI 
CONSACRATI AI SCENEI FOLCLORULUI ROMANESC SI NU 
NUMAI. 

  
18 AUGUST  2019 

ACTIVITATEA 

 ACTIVITATI DISTRACTIVE PENTRU COPII. 

 Mesajul primarului de ZIUA COMUNEI ROSETI CATRE 
LOCUITORII COMUNEI ROSETI. 

 Programe artistice prezentate de artişti consacraţi ai scenei 
folclorului românesc şi nu numai. 

 

 INCHEIERE FESTIVITATE-FOC DE ARTIFICII. 

  
                                                


