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PROIECTE DE HOTĂRÂRE ADUSE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ 

ÎN DATA DE 04.05.2022 

 

 

 

Primarul comunei Roseți- RÂJNOVEANU NICOLAE 

 

 

 

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

transmit următorul 

 

 

ANUNȚ: 

 

Începând cu data de 04.05.2022,  la intrarea în  sediul Primăriei  comunei Roseți, sunt 

afișate  următoarele documente : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului unic la apa potabilă și tariful unic 

pentru canalizare-epurare la nivelul comunei Roseți, județul Călărași precum și aprobarea 

unor măsuri organizatorice pentru serviciul comunal de utilități publice, alimentare cu apă și 

canalizare-SCUPAAC Roseți-inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz 

comisia nr. 1,nr. 2, nr. 3,  

2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației prin Compania Națională de Investiții ‘’C.N.I’’ S.A  a amplasamentului  

precum și asigurarea  condițiilor necesare  în vederea executării obiectivului de investiții 

’’Reabilitare, extindere și dotare Grădinița cu Program Normal Elisabeta Rosetti, strada 

Plaurului, nr. 2, sat Roseți, comuna Roseți, județul Călărași’’-inițiator, Primarul com. Roseți-

Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1,nr. 2, nr. 3, 3.Proiect de hotărâre privind predarea 

către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de 

Investiții ‘’C.N.I’’ S.A  a amplasamentului  precum și asigurarea  condițiilor necesare  în 

vederea executării obiectivului de investiții’’ Construire și dotare dispensar comunal, strada 

Parcului, nr. 26, sat Roseți, comuna Roseți, județul Călărași’’-inițiator, Primarul com. 

Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1,nr. 2, nr. 3,  

4. Proiect de hotărâre privind aprobare utilizare sume din excedentul bugetului local 

pentru cheltuieli de dezvoltare, rectificarea bugetului local al comunei Roseți precum și 

validarea dispoziției primarului nr. 138 din 18.05.2022, inițiator,Primarul com. Roseți-

Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.2, 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 

didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți, județul Călărași,- inițiator, 

Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.3, 
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6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohiile din 

comuna Roseți, județul Călărași, inițiator,Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz 

comisia nr.2, 

            

             7. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de 

dezlipire a unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Roseți, județul Călărași, 

inițiator,Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.1, nr.2,nr. 3, 

             8. Informări/Diverse. 

Până la data de 25.05.2022, 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 04.05.2022  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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