
 
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. 347/ 14.01.2021 

privind alegerea viceprimarului comunei Roseți, județul Călărași 

 

 
Primarul comunei Roseți, județul Călărași -Nicolae RÂJNOVEANU, 

Având în vedere: 

-Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 190  din 28.10.2020 privind unele măsuri de asigurare a condiţiilor de 

constituire şi de depunere a jurământului de către autorităţile administraţiei publice locale, 

-Prevederile art. 148, art.152 alin. (2-3), alin.(6-8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, 

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

modificările ulterioare, 

  Analizând: 
-Ordinul Prefectului Județului Călărași  nr. 538/23.10.2020  privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de 

constituire a Consiliului local al comunei Roseți, județul Călărași, 
-Prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local al comunei Roseți, județul Călărași 

aprobat prin Hotărârea nr.68 din 28.10.2019 cu modificările și completările ulterioare, 
-Raportul întocmit de secretarul general al comunei Roseți,  înregistrat cu nr.240/11.01.2021, 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Roseți, înregistrat cu nr. 285/12.01.2021, 
-Avizul comisiei de specialitate nr. 1 înregistrat cu nr.___________/2021, 

-Prevederile H.C.L.nr. 61/18.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință, 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. a) corelat cu prevederile alin.(3) lit.b), art.136 alin.(1),(8) art. 

139 alin.(3) lit.i), alin.(6-11) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019  privind Codul 

Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
 

 

Solicit Consiliului Local al comunei Roseți să analizeze prezentul proiect de hotărare 

și să delibereze cu privire la: 

 

 

Art.1. Se declară ales viceprimar al comunei Roseți, judeţul Călărași, domnul ________________________. 
Art.2. Domnul _________este subordonat primarului comunei Roseți și în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul 

de drept al acestuia, situaţie în care  va exercita, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. 
Art.3. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarulcomunei Roseți  își păstrează statutul de consilier local, fară 

a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al  comunei  în 

termenul prevăzut de lege  primarului comunei Roseți, Instituției prefectului-judeţul Călărași şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial  

local și prin afișaj la sediul Primăriei comunei Roseți.   
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