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 ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI ROSETI                                                             COD FISCAL:4294146    
TEL/FAX:0242344022/0242344017                              E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com. 

Nr.366/15.01.2019 
 
 
 
 

PROIECTE  DE HOTĂRÂRE   ADUSE  LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ 
ÎN DATA DE 15.01.2019 

 
 
 

Primarul comunei Roseți-RÂJNOVEANU NICOLAE 
 
 
 

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența 
decizională, transmit următorul 

 
 
 

ANUNȚ: 
 
 
 

Începând cu data de 15.01.2019, la intrarea în  sediul Primăriei  comunei 
Roseți, sunt afișate următoarele documente privind : 

 
 

Ordine de zi: 
 
 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării  reţelei şcolare de învăţământ 
preuniversitar pentru anul 2019-2020, aferentă Şcolii Gimnaziale “Iancu Rosetti” şi 
Grădiniţei cu program normal”Elisabeta Rosetti”, din comuna Roseţi, judeţul Călăraşi, 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare aferentă trim. IV al anului 
2018 precum și  rectificarea bugetului local al comunei Roseti, 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea analiza stadiului de înscriere a datelor în 
registrul agricol  pe semestrul II  al anului 2018 precum și stabilirea de măsuri pentru 
eficientizarea activității de  înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2019, 
4.Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit a unui bun 
disponibil(autoturism), 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei juridice a unor  imobile de  pe raza 
comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare la nivelul 
comunei Roseți, începând cu data de 01.01.2019 pentru persoanele fizice fără 
contract încheiat cu operatorul de salubrizare zonal,   
7.Proiect de hotărâre privind aprobare preţ apă potabilă și tarif canalizare-epurare 
precum și aprobare măsuri organizatorice ale Serviciului comunal de utilități publice 
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Alimentare cu Apă și Canalizare-SCUPAC Roseți în subordinea Consiliului Local 
Roseți, de la nivelul comunei Roseti, județul Călărași, 
8.Diverse. 

 
Până la data de 30.01.2019, orele 12.00, la registratura Primăriei comunei 

Roseți, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind 
aceste documente.      

Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 15.01.2019 între 
orele 8,00-16.30, la  biroul Secretarului  comunei Roseți. 

Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost, după aceste 
acte. 
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RÂJNOVEANU NICOLAE 


