
     

                                                                            ROMÂNIA  

    CONSILIUL LOCAL ROSEȚI       
     JUDEȚUL CĂLĂRAȘI                                                                                         COMUNA ROSEȚI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                           cod fiscal: 4294146 
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                               E- mail: primariaroseti@yahoo.com 

HOTĂRÂRE 
privind înființare sistem  de distribuție gaze naturale în comuna Roseți, județul Călărași 

 
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 18 Decembrie 2018, 
     Având în vedere : 

-Expunerea de motive a Primarului comunei  Roseți cu nr. 8853/ 10.12.2018, 
-Adresa nr. 234/ 4.12.2018 a SC Industrial Gaz Proiect București SRL, 
-Prevederile Legii nr. 123/2012 a gazelor, cu modificările și completările ulterioare;  
-Prevederile Ordinului nr. 5/ 2009 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, 

executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale; 
-Prevederile Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare ;  
-Prevederile Legii nr.52/ 2003, privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările ulterioare; 
-Prevederile H.C.L.nr.52/ 27.11.2018 privind alegerea președintelui de ședință, 
-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Roseți, înregistrate cu 

nr. 9083/ 17.12.2018, nr. 9080/ 17.12.2018. nr. 9139/ 17.12.2018, 
 În temeiul art. 36 alin 2 lit. d) corelat cu prevederile alin.(6) pct. 14, art. 45 alin. (1) din Legea nr. 

215/ 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea  
 

HOTĂRÂRE 
 
Art.1.- Se aprobă înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Roseți, județul 

Călărași. 
Art.2.- Se aprobă executarea studiului de fezabilitate“Inființare distribuție gaze naturale în 

comuna Roseți, județul Călărași. 
Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește  Primarul comunei 

Roseți, Județul Călărași. 
            Art.4.-  Prezenta hotărâre se va comunica  Instituţiei Prefectului -  judeţul Călărași și primarului 
comunei Roseți,  prin grija secretarului comunei Rosețicare va realiza afişarea acesteia  la avizierul 
Primăriei comunei Roseţi precum și pe site-ul comunei.  
          

Preşedinte de şedinţă,                                                                                           Contrasemnează,                                         
        Răducu POPIA                                                                                            Secretarul  comunei  

 Lavinia TĂNASE 

  
Nr. consilieri :15 

Prezenti :15 
Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 
Abtineri :___ 

 
 
Nr. 63 
Adoptată la Roseţi 
Astăzi,18.12.2018    
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