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 ROMÂNIA 

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, COMUNA  ROSEȚI                                COD FISCAL:4294146    
TEL/FAX:0242344022/0242344017                            E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com 
Nr.3937/07.04.2022 
 
 

PROIECTE  DE HOTĂRÂRE   ADUSE  LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ 
ÎN DATA DE 07.04.2022 

 
 

Primarul comunei Roseți-RÂJNOVEANU NICOLAE 
 
 

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

 
 

ANUNȚ: 
 

Începând cu data de 07.04.2022,  la intrarea în  sediul Primăriei  comunei Roseți, sunt 
afișate  următoarele documente : 
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință precum și a potențialului președinte de 
ședință pentru următoarele trei luni de zile-inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz 
comisia nr. 1,  
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării obiectivului de investiții ÎNFIINȚARE SISTEM 
DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, aprobarea 
cererii de finanțare precum și aprobarea devizului general estimativ în cadrul Programului Național de 
Investiții Anghel Saligny-inițiator, Primarul comunei Roseți-Nicolae Râjnoveanu, aviz comisia nr.1, 
nr. 2, nr. 3, 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții a aparatului de 
specialitate  al primarului comunei Roseți  precum și a instituțiilor publice de interes local  cu 
personalitate juridică de la nivelul comunei Roseți, județul Călărași,- inițiator, Primarul com. Roseți-
Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.1, 
4. 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, 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la trimestrul I al anului 2022- 
inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.2, 
6.Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației  a impozitelor și taxelor locale pentru anul 
2023- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.1,nr. 2, nr. 3, 
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7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Roseți, validarea 
dispoziției primarului nr. 118 din 15.04.2022 precum și utilizare sume din excedentul bugetului local 
în anul 2022- inițiator,Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.2, 
8.Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol la 
trimestrul I al anului 2022, inițiator,Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.2, 
9.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a două 
imobile aparținând domeniului privat al comunei Roseți, județul Călărași, inițiator,Primarul com. 
Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.1, nr.2,nr. 3, 
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru suprafața de 
pășune/islaz zona Nord precum și prelungirea duratei de valabilitate a unor contracte de 
închiriere pășune/islaz șituate în zona Nord, zona Baicu, zona Castel  și care aparțin comunei 
Roseți, domeniu privat al acesteia, inițiator,Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia 
nr.2, 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru suprafața de 110.9259 
hectare  islaz aparținând domeniului privat al comunei Roseți-zona Castel în vederea închirierii 
prin licitație publică precum și aprobarea de măsuri organizatorice specifice, inițiator,Primarul 
com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.2, 
12. Informări/Diverse. 

Până la data de 26.04.2022, 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 07.04.2022  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. 

 
 
 

PRIMARUL COMUNEI ROSEȚI 
RÂJNOVEANU NICOLAE 


