
 

 

 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. 4266/ 15.04.2022 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementarii  obiectivului de investiții 

“INFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA ROSEȚI, JUDEȚUL 

CĂLĂRAȘI ”, aprobarea cererii de finanțare precum și aprobarea devizului general estimativ în cadrul 

Programului Național de investiții “Anghel Saligny”  

    

Consiliul Local al comunei Roseți, judeţul  Călărași, întrunit în ședință de lucru la data de _____Aprilie 2022, 

Având în vedere:  

-Prevederile art. 4 alin.(1) lit.e) Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investitii ‘’Anghel Saligny’’, cu modificările și completările ulterioare, 

-Prevederile art. 1, art. 3 alin.(1) lit.a), alin.(2), alin.(3), art.4, art. 7 din Anexa la Ordinul  M.D.L.P.A/M.E 

nr.278/167/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru 

categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, 

-Prevederile Ordinului M.D.L.P.A/M.E nr. 1330/2021  privind aprobarea standardului de cost aferent 

obiectivelor de investiții prevăzute la art.4 alin (1) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 

aprobarea Programului Național de Investiții  ’’Anghel Saligny ’’; 

           -Prevederile art. I din Ordonanța de Urgență nr. 40/06.04.2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea 

Programului național de investiții „Anghel Saligny”și pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, 

 -Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

-Prevederile H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ți conținutul cadru al documnetațiilor tehnico-

economiceaferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările șicompletările 

ulterioare, 

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

modificările și completările ulterioare, 

-Prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

Analizând:  

-Devizul general estimativ al  obiectivului de investiții “Inființare sistem de distribuție gaze naturale în 

localitatea Roseți, județul Călărași ”   

-Raportul nr.4264/15.04.2022 al compartimentului de specialitate, 

-Referatul de aprobare nr.4265/15.04.2022 al primarului comunei Roseți, județul Călărași, 

-Avizele nr.____________/_________ ale comisiilor de specialitate, 

-Prevederile H.C.L. nr. 11/09.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Roseți, 

județul Călărași pe anul 2022, 

-Prevederile H.C.L.nr. 2/31.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință, 



          În temeiul art.139 alin. (1), alin.(3), lit.d), lit.e) coroborat cu art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local  al comunei Roseți, adoptă 

prezenta  

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Cererea de Finanțare pentru obiectivul de investiții “Înființare sistem de distribuție gaze 

naturale în localitatea  Roseți, județul Călărași ”   prin Programul Național ’’Anghel Saligny’’ conform anexei 

nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Se aprobă Devizul general estimativ  întocmit conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, pentru obiectivul de investiții“Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Roseți, 

județul Călărași ”. 

Art.3.Se aprobă implementarea obiectivului de investiții “Înființare sistem de distribuție gaze naturale în 

localitatea Roseți, județul Călărași ”  în cadrul Programului Național de Investitii ’’Anghel Saligny’’,  asigurarea 

cofinanțării de la bugetul local al comunei  Roseți a cotei de cheltuială proprie care îi revine conform devizului 

general estimativ precum și caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții  

mai sus precizat după cum urmează : 

     Valoarea  totală a investiției UAT  ROSEȚI (cu TVA) =  51.214.833,34 LEI din care: 

• buget de stat- 49.687.468,34 lei, 

• buget local-  1.527.365,00 lei. 

Art. 4. Se împuternicește primarul comunei Roseți,d-l Râjnoveanu Nicolae  să întreprindă toate demersurile necesare 

pentru înscrierea proiectului în cadrul Programului Național de Investiții ‘’Anghel Saligny’’, să semneze cererea de 

finanțare, contractul de finanțare  precum și toate documentele necesare pentru obținerea finanțării și implementarea 

proiectului și totodată va facilita comunicarea cu Autoritatea de management. 

 Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Roseți precum și funcționarii 

vizați din  cadrul aparatului de specialitate. 

Art. 6.  Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu în termenul prevăzut de lege prin intermediul secretarului 

general al comunei, Instituției prefectului județului  Călărași în vederea exercitării controlului de legalitate, 

primarului comunei Roseți  precum și funcționarilor vizați de aducerea la îndeplinire a acesteia și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și  prin publicare pe pagina de internet www.comunaroseti.ro-

eticheta monitorul oficial local. 

 

 

 

 

INIȚIATOR,                                                                                             Avizat pentru legalitate,                                                                                

Primarul comunei Roseți,                                                        Secretarul general al comunei Roseți 

Nicolae RÂJNOVEANU                                                                            Lavinia TĂNASE        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunaroseti.ro-eticheta/
http://www.comunaroseti.ro-eticheta/


 



 


