ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, COMUNA ROSEȚI

COD FISCAL:4294146

TEL/FAX:0242344022/0242344017

E-MAIL:primariaroseti@yahoo

DISPOZIȚIE
privind delegarea unor atribuții ale primarului comunei Roseți județul Călărași către viceprimarul
comunei Roseți, județul Călărași
Primarul comunei Roseți-Nicolae Râjnoveanu,
Având în vedere:
-Hotărârea Consiliului Local Roseți nr. 5/28.01.2021 privind alegerea domnului Vasile ȘIȘMAN în funcția de
viceprimar al comunei Roseți, județul Călărași,
- Informarea prealabilă comunicată viceprimarului ales, privind delegarea unor atribuții ale primarului
comunei Roseți,județul Călărași,
-Prevederile art. 152 alin.(1), art. 157 din O.U.G nr. 57/03.07.2020 privind Codul administrativ cu
modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(1) lit. (b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ cu
modificările și completările ulterioare,
DISPUN
Art 1. Începând cu data prezentei pe mandatul 2020-2024 se deleagă viceprimarului comunei Roseți,
județul Călărași-Vasile ȘIȘMAN, următoarele atribuții:
-îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile comunei Roseți ce decurg din aplicarea O.U.G. nr.
195/2005 privind protecția mediului, cu modificările ulterioare, răspunde de activitatea de protecţie a
mediului şi gestiune a deşeurilor în teritoriul administrativ al comunei Roseți, județul Călărași,
-asigură prin activități desfășurate continuu, buna gospodărire, igiena publică și curățenia comunei
Roseți în conformitate cu prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
-controlează respectarea regulilor de igiena şi salubritate a localurilor publice, a produselor alimentare
puse în vânzare pentru populaţie la nivelul comunei Roseți, cu sprijinul funcționarilor anume desemnați de
către primar,
-asigură buna gospodărire şi întreţinere a islazului comunal precum și respectarea de către chiriași a
obligațiilor/măsurilor privind suprafețele de islaz închiriate;
-răspunde și ia măsuri pentru întreținerea și exploatarea utilajelor din dotarea comunei Roseți,
-îndrumă și supraveghează activitatea de pază de la nivelul aparatului de specialitate al primarului
comunei Roseți,
-coordonează activitatea guardului, a personalului de întreţinere, a personalului contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului ;
- asigură intreținerea șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor, precum si decolmatarea acestora,
-ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale, agricole precum și a altor
materiale, doar în locurile special amenajate iar în acest sens constată şi aplică sancţiunile în domeniul
gospodăririi localităţii, mediu, gestionare a deşeurilor, salubrizarea localităţii,
-exercită controlul asupra activităţilor din pieţe, locuri publice, parcuri şi ia măsuri pentru buna
funcţionare a acestora;
-ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru
asigurarea igienizării malului brațului Borcea de pe raza comune Roseți,

-ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale;
-verifică funcţionarea Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare de la nivelul comunei
Roseți și propune măsuri de îmbunătățire a activității acestuia;
- verifică și ține evidența încasării taxelor de păşunat şi a altor taxe ce decurg din închirierile de teren,
valorificarea plantelor furajere;
-asigură buna gospodărire și întreţinere a bunurilor din patrimoniul comunei Roseți,
-participă la elaborarea măsurilor de prevenire și limitare a urmărilor produse de calamități, catastrofe,
incendii, epidemii sau epizotii, împreună cu organele de specialitate ale statului si asigură executarea
măsurilor stabilite în planurile de protecție și intervenție pe tipuri de dezastre,
-răspunde de asigurarea disciplinei în construcţii și a activității de urbanism la nivel de comună, fiind
împuternicit să constate şi să aplice sancţiuni contravenţionale în domeniu, având calitatea de preşedinte al
comisiei de verificare şi control a activităţii privind disciplina în construcţii de la nivelul comunei Roseți
alături de către d-l Stoica Alexandru și d-l Urse Alexandru în calitate de membri în comisie,
-participă la recepția la terminarea lucrărilor a construcțiilor finalizate de pe raza comunei Roseți,
-participă la inventarierea terenurilor aparținând domeniului privat al comunei Roseți disponibile a fi
acordate conform Legii nr. 15/2003, la punerea în posesie a cetățenilor privind aceste terenuri, la respectarea
prevederilor de către titularii dreptului de folosință gratuită asupra terenurilor, a termenului de realizare a
construcției stabilit prin hotărârea de atribuire de către Consiliul Local Roseți,
- ține evidența orelor de muncă prestate şi dispune măsurile necesare ,efectuează instructajul,
urmăreşte, supraveghează persoanele ce au obligaţia prestării muncii în folosul comunităţii conform
Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul
comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare.
- întocmește planul de lucrări zilnice, în colaborare cu primarul comunei Roseți, primește mandatele
de executare și întocmește corespondența aferentă acestora, răspunde la solicitările instanței în acst sens,
înaintează înscrisurile solicitate de către instanță sau autorități, întocmeste zilnic evidența cu numărul de ore
prestate pe tipuri de activități.
Art. 2. Pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor delegate se împuternicește domnul Vasile Șișman
– viceprimarul comunei Roseți să aplice sancţiunile contravenţionale acolo unde constată încălcarea
prevederilor legale şi legea prevede aplicarea sancţiunilor de către primar sau împuterniciţii acestuia.
Art. 3. Nerespectarea atribuţiilor delegate stabilite prin prezenta dispoziţie de către domnul Vasile
ȘIȘMAN - viceprimarul comunei Roseți, atrage răspunderea civilă, administrativă sau penală, după caz
pentru faptele savârșite cu încălcarea legii în exercitarea acestora.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează domnul Vasile
ȘIȘMAN –viceprimarul comunei Roseți, judeţul Călărași.
-Prezenta dispoziție se va comunica prin grija secretarului general al comunei Roseți, Instituției
Prefectului-județul Călărași, persoanei vizate precum și autorităților și instituțiilor interesate.

PRIMAR,
Nicolae RÂJNOVEANU
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Emisa la Roseţi
Astăzi, 03.02.2021

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei Roseți,
Lavinia TĂNASE

