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DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului 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 cu modificările și completările ulterioare;
- 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 HGR nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de
15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19,
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 de lucru la data de 18 Noiembrie 2020,
orele 16.00, la sediul Primăriei comunei Roseţi, sala de consiliu, cu prezența fizică a consilierilor locali și cu respectarea
măsurilor de distanțare socială în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, cu excepția
consilierilor locali izolați la domiciul, care vor participa prin mijloace electronice de comunicare, cu următorul
PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. Depunere jurământ consilieri locali aleși, supleanți ale căror mandateau fost validate de Judecătoria Călărași,
2. Proiect de hotărâre privind alegere preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni de zile -inițiator Primarul
com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu,
3. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al
comunei Roseți- inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu,
-Suspendare lucrări ședință în vederea analizării de către comisiile de specialitate pe domenii de activitate a
unor proiecte de hotărâre ale ordinii de zi,
4. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Roseți inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1
5. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Roseți, județul Călărași -inițiator Primarul com.
Roseți-Nicolae Râjnoveanu,
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare aferente trimestrului III a anului 2020, utilizare sume din
excedentul bugetului pentru cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local al comunei
Roseți- inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu,- aviz comisia nr. 2
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate pentru contribuabili, persoane fizice,
domiciliaţi în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi, precum și a unor persoane decedate- inițiator Primarul com. RosețiNicolae Râjnoveanu,-aviz comisia nr. 3
8. Proiect de hotărâre privind suportarea cheltuielilor generate de înscrierea comunei Roseți în sistemul de plată a
impozitelor și taxelor locale în aplicația electronică Ghișeul.ro-inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae
Râjnoveanu,-aviz comisia nr. 2
Art.2. (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul instituției.
(2) Proiectele de hotărâre, conform nominalizării realizate de către primarul și secretarul general al
comunei vor fi dezbătute de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Roseți care în baza
competențelor acestora vor emite avize cu caracter consultativ.
(3) Membrii Consiliului Local Roseți pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre de
la ordinea de zi.
Art.3. 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 precum și la eticheta monitorul oficial local.

Primarul comunei Roseţi
Nicolae RÂJNOVEANU
Nr. 325
Emisă la Roseţi,
Astăzi, 11.11.2020

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei Roseți
Lavinia TĂNASE

