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R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL ROSEŢI 

 
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                                                                           COMUNA ROSEŢI 

Cod 917210, comuna ROSETI,  judeţul Călăraşi                                                    cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                        e-mail: primariaroseti@yahoo.com 

 

  HOTĂRÂRE 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Roseți, județul Călărași pe 

principalele domenii de activitate 

 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință ordinară de lucru la data de 18 Noiembrie 

2020; 
Având în vedere: 

-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 art. 124-126, art. 141 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, 

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

cu modificările ulterioare, 

-Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Roseți, județul 

Călărași aprobat prin Hotărârea nr.68 din 28.10.2019, completat prin Hotărârea nr. 17 din 26.03.2020,  

-Prevederile art. art.129 alin.(2) lit. a) corelat cu prevederile alin.(3) lit.a), alin.(14), art.136 

alin.(1),(8) art. 139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
  Analizând: 

-Încheierea din 14.10.2020 a Judecătoriei Călărași în dosarul civil nr. 6568/202/2020  privind validarea 

mandatelor consilierilor locali aleși ai comunei Roseți, județul Călărași, executorie precum și încheierea 

din 04.11.2020 a Judecătoriei Călărași  privind validarea mandatelor consilierilor  locali supleanți ai 

comunei Roseți, județul Călărași, executorie, 

-Ordinul Prefectului Județului  Călărași  nr. 538/23.10.2020  privind constatarea îndeplinirii condițiilor 

legale de constituire a Consiliului local al comunei Roseți, județul Călărași, 

-Raportul întocmit de secretarul general al comunei Roseți,  înregistrat cu nr. 8051/4.11.2020, 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Roseți, înregistrat cu nr.8073/04.11.2020,  

-Propunerile liderilor de grup aparținând Partidului Social Democrat și Partidului Național Liberal privind 

organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, 

-Prevederile H.C.L.nr. 61/18.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință, 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1 – Se aprobă organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului local al comunei Roseți, județul Călărași după cum urmează: 

1)  Comisia juridică şi de disciplină- 5 membri. 

2) Comisia de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, 

protecția mediului și turism-5  membri;  
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3) Comisia de învățământ, sănătate și familie, protecție socială și protecție copii, activităţi social-

culturale, culte, muncă, sănătate și familie, tineret și sport-5  membri; 
   Art.2 – Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Roseți, județul Călărași, vor avea 

următoarea componenţă: 

1) Comisia juridică şi de disciplină- 5 membri. 

1)  Râjnoveanu Costică, consilier local ales pe listele P.S.D.-  PREȘEDINTE 

 2) Șișman Vasile, consilier local ales pe listele P.S.D.- SECRETAR 

 3) Barbu Daniel , consilier local ales pe listele P.S.D.- MEMBRU 

 4) Cioroi Aurel-Constantin , consilier local ales pe listele P.N.L.- MEMBRU 

 5) Tulpan Dobre , consilier local ales pe listele P.N.L.- MEMBRU 

 
2) Comisia de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, 

protecția mediului și turism-5  membri;  

1)  Răileanu Niță, consilier local, ales pe listele P.S.D. - PREȘEDINTE 

2)  Milea Marian, consilier local, ales pe listele P.S.D.- MEMBRU 

3)  Echim Aurelian-Valentin, consilier local ales pe listele P.S.D.- MEMBRU 

4)  Moroianu Ionuț, consilier local ales pe listele P.N.L.- MEMBRU 

5)  Pană Victor , consilier local ales pe listele P.N.L.- MEMBRU 

 

3) Comisia de învățământ, sănătate și familie, protecție socială și protecție copii, activităţi 

social-culturale, culte, muncă, sănătate și familie, tineret și sport-5  membri; 

1)  Chiriță Silvia, consilier local ales pe listele P.N.L. - PREȘEDINTE 

 2) Decu Adriana-Mihaela , consilier local ales pe listele P.N.L.- SECRETAR 

 3) Ene Niculai , consilier local ales pe listele P.S.D.- MEMBRU 

 4) Banu Ionuț , consilier local ales pe listele P.S.D.- MEMBRU 

5)  Banu Nicolae , consilier local ales pe listele P.S.D.- MEMBRU 

 
Art.3 – Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute în  

Codul Administrativ și Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Roseți, 

județul Călărași. 

Art.4 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  primarul 

comunei Roseți și secretarul general al comunei Roseți. 

Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al  

comunei  în termenul prevăzut de lege  primarului comunei Roseți, Instituției prefectului-judeţul Călărași 

şi se aduce la cunoştinţă publică  prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaroseti.ro-

eticheta monitorul oficial local și prin afișaj la sediul Primăriei comunei Roseți.   

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                                                     Contrasemnează,                                         

Costică RÂJNOVEANU                                                                            Secretarul general al comunei 

                                                                                                                                          Lavinia TĂNASE 

 
Nr. consilieri :15 

Prezenti :15 
Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 

Abțineri :__________ 

 

 

 

Nr. 62 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 18.11.2020 

http://www.comunaroseti.ro/

