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 HOTĂRÂRE  

privind stabilirea  unor normative  proprii  de cheltuieli la nivelul comunei Roseți, județul 
Călărași 

 
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 22 Aprilie 2019, 
 Având in vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 2795/9.04.2019, întocmit de primarul comunei Roseti cu privire la 
stabilire de normative proprii de cheltuieli pentru acțiuni de protocol; 
-Prevederile O.G nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 
administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 
-Prevederile H.C.L. Roseți nr. 24/22.04.2019 privind aprobarea bugetului comunei Roseți pe anul 
2019,  
-Prevederile H.C.L. nr. 14/28.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință, 
-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, înregistrate cu nr.       
3223/19.04.2019, nr. 3197/18.04.2019, 
-Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;      

           În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b) , ale art. 45 alin. (2) lit a), precum şi ale art. 
115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea 
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 Art.1.  Se aprobă   suma de  32000 lei ce se va utiliza  în anul 2019 pentru acțiuni de protocol 
organizate de primarul comunei Roseți, județul Călărași, respectiv ( cafea, apă, sucuri și alte tratații 
oferite în timpul ședințelor/conferințelor organizate. 
 Art.2. Justificarea sumelor cheltuite, se efectuează pe baza de referate însoţite de documente 
justificative, aprobate de către primarul  comunei Roseşi şi întocmite de persoanele abilitate. 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul  comunei Roseţi şi  
inspector cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți.  
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, primarului  comunei Roseti şi Instituţiei Prefectului- 
Judeţului  Călărași, prin grija secretarului comunei Roseti. 
        

       Preşedinte de şedinţă,                                                                                  Contrasemnează,                                         
Costică RÂJNOVEANU                                                                             Secretarul  comunei  

 Lavinia TĂNASE 
 

Nr. consilieri :15 
Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 
Voturi « contra »______ 

Abtineri :______ 
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Adoptată la Roseţi 
Astăzi,22.04.2019 
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