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PROIECTE  DE HOTĂRÂRE   ADUSE  LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ 

ÎN DATA DE 01.04.2021 

 

 

 

Primarul comunei Roseți-RÂJNOVEANU NICOLAE 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională, 

transmit următorul 

 

 

ANUNȚ: 

 

Începând cu data de  01.04.2021, la intrarea în  sediul Primăriei  comunei Roseți, sunt 

afișate  următoarele documente : 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale 

aplicabile începând cu anul 2022,- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz 

comisia  nr. 2, 

2. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata de schimb a monedei euro a impozitului pe 

mijloacele de transport marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone precum 

și a unei combinaţii de autovehicule, autovehicul articulat sau tren rutier de transport de marfă 

cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, - inițiator, Primarul com. 

Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia  nr. 2, 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a ricurilor la nivelul 

comunei Roseți, - inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia  nr. 1, 

aviz comisia nr. 3, 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare act adițional (diminuarere suprafață) la contractul de 

închiriere islaz nr.3445/30.04.2014- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz 

comisia  nr. 2, 

5. Proiect de hotărâre privind aprobare act adițional(preluare contract de către moștenitor) la 

contractul de închiriere islaz nr.3455/30.04.2014- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae 

Râjnoveanu, -aviz comisia  nr. 2, 

6. Proiect de hotărâre privind aprobare act adițional( diminuare suprafață și modificare 

amplasament) la contractul de închiriere islaz nr.3454/30.04.2014- inițiator, Primarul com. 

Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia  nr. 2, 

7. Proiect de hotărâre privind aprobare act adițional(majorare suprafață) la contractul de 

închiriere islaz nr.3036/02.05.2018- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz 

comisia  nr. 2, 
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8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni de 

zile- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1, 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Roseți, județul Călărași pe 

anul 2021- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia  nr. 2, 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontului pentru cheltuieli cu naveta a cadrelor 

didactice pe lunile Ianuarie-Martie 2021- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, 
-aviz comisia  nr. 3, 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării Asociației Club Sportiv Roseți pentru anul 

2021, - inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia  nr. 3, 

12. Informări/Diverse. 

Până la data de 21.04.2021, cei interesați pot depune pe adresa de e-mail 

primariaroseti@yahoo.com sau la sediul instituției, recomandări, sugestii și opinii 

privind aceste documente.      

Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 01.04.2021  între 

orele 10.00-16.30, la  biroul secretarului general al comunei Roseți. Cei interesați pot 

solicita în scris și pot primi copii contra cost, după aceste acte. 
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