
 

 

 

 
 

   ROMANIA 

COMUNA  ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI                                                                 COD FISCAL:4294146    

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

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrării ‘’Recondiționare scaune Sala de 

Festivități din cadrul Căminului Cultural Gheorghe Folescu din comuna Roseți, județul Călăraşi” 

   

 

Râjnoveanu Nicolae- Primarul  comunei Roseţi, judeţul Călăraşi,                                                    

 Având în vedere: 

            -Raportul nr.5855/26.08.2020 întocmit de către Apostol Georgeta, inspector în cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Roseți; 

-Adresa nr.9/26.08.2020 transmisă de S.C. MODELCO S.R.L.prin care aduce la cunoștință finalizarea 

lucrărilor la obiectivul de investiții  ‘’Recondiționare scaune Sala de Festivități din cadrul Căminului Cultural  

Gheorghe Folescu din comuna Roseți, județul  Călăraşi”, 

           -Prevederile contractului de servicii nr.3337/22.05.2020, încheiat între comuna Roseţi şi  SC  MODELCO 

S.R.L.; 

-Prevederile  Lg 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare; 

-Prevederile HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

            În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

DISPUN: 

 

Art.1.  Se constituie Comisia de recepţie la terminarea lucrării ‘’Recondiționare scaune Sala de Festivități din 

cadrul Căminului Cultural  Gheorghe Folescu din comuna Roseți, județul  Călăraşi”la data de 26.08.2020, ora 

9.30, la  sediul Primăriei comunei Roseţi, cu următoarea componenţă: 

-     Negoiţă Marian-Cosmin–Referent de specialitate la compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si 

Achiziții Publice –președinte comisie ;   

- Ene Niculai – viceprimar comună- membru comisie ; 

- Oprisan Veronica, referent IA /bibliotecar  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți- 

membru comisie ;, 

- Apostol Georgeta, inspector  -membru comisie în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Roseți- membru comisie ;, 

- Chițu Stan-administrator S.C.MODELCO S.R.L. 

  Art.2. Prezenta  dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de către comisia desemnata la art.1 şi comunicată, înaintată 

persoanelor şi autorităţilor interesate conform legii, afişată la avizierul Primăriei Roseţi, prin grija secretarului 

general al comunei Roseţi. 
 

PRIMARUL COMUNEI ROSEŢI                                                               CONTRASEMENAZĂ, 

Nicolae RÂJNOVEANU                                                       SECRETAR GENERAL-Lavinia TĂNASE 

 

           
 

 

 Nr. 193                                                                                                                              

 Emisă la  Roseţi                                                                                                                 

 Astăzi, 26.08.2020    
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