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DISPOZIŢIE 

privind convocare Consiliul Local Roseţi în şedinţă ordinară  

 

 

Primarul comunei Roseţi, judeţul Călăraşi-Râjnoveanu Nicolae, 

Având în vedere: 

           -Prevederile art. 133 alin.(1) lit. a), art 134 alin.(2),(3) lit. a) coroborat cu alin.(5) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ; 

 În temeiul 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 convoacă Consiliul local al comunei Roseţi în ședință ordinară la data de 30 

Ianuarie 2020, orele 16.00, la  sediul Primăriei comunei Roseţi, cu următoarea 

Ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare aferente trimestrului IV a anului 2019, 

2. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol  pe 

semestrul II  al anului 2019 precum și măsuri privind activitatea  de  înscriere a datelor în 

registrul agricol pentru anul 2020-2024, 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili 

persoane fizice, domiciliați în comuna Roseți, județul Călărași, 

4. Proiect de hotărâre privind atribuire teren în folosință gratuită pe durata existenței construcției 

conform Legii nr. 15/2003,  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de închiriere a bunurilor aparținând 

domeniului public/privat al comunei Roseți, județul Călărași, 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de concesionare a bunurilor aparținând 

domeniului public/privat al comunei Roseți, județul Călărași, 

7. Proiect de hotărâre privind stabilire taxă închiriere spații din Căminul Cultural al comunei 

Roseți, 

8. Proiect de hotărâre privind aprobare  documentație PUZ-‘’Lotizare teren zona Est în vederea  

acordării tinerilor din comuna Roseți pentru construirea de locuințe’’. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului bugetului  de venituri și cheltuieli  al comunei 

Roseți, județul Călărași pe anul  2020, 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării Asociației Club Sportiv Roseți,  

11. Informări/Diverse. 

       Art.2.Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor prin convocare scrisă, comunicată şi 

înaintată persoanelor şi autoritaţilor interesate conform legii, afişată la avizierul Primăriei Roseţi, prin grija 

secretarului  general al comunei Roseţi și postată pe site-ul www.comunaroseti.ro. 

Primarul comunei Roseţi                                                                                     Contrasemnează,   

Nicolae RÂJNOVEANU                                                                                       Secretar general  

                Lavinia TĂNASE 
Nr. 35 

Emisă la Roseţi,                                                                               

Astăzi, 20.01.2020 

http://www.comunaroseti.ro/

