
 
ROMÂNIA 

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

DISPOZIŢIE 
privind convocare Consiliul Local Roseţi în şedinţă ordinară  

 
 

Primarul comunei Roseţi, judeţul Călăraşi-Râjnoveanu Nicolae, 
Având în vedere: 

           -Prevederile art. 133 alin.(1) lit. a), art 134 alin.(2),(3) lit. a) coroborat cu alin.(5) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 În temeiul art. 196 alin.1 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
DISPUN: 

 
     Art.1.Se convoacă  în ședință ordinară Consiliul local  al comunei Roseţi în şedinţă 
ordinară la data de 30 Iulie 2019, orele 16.00, la  sediul Primăriei comunei Roseţi, cu următoarea 

Ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare aferente trim. II a anului 2019, 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de completare a registrului agricol la  
semestrul I  al anului 2019 precum și aprobare măsuri pentru eficientizarea activității de  
înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2019, 

3. Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice, 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și sărbătoririi evenimentului ’’Zilele 

Comunei Roseți, județul Călărași, Ediția a III-a’’, în perioada 17-18 AUGUST 2019, 

5. Proiect de hotărâre privind atribuire în folosinţă gratuită a unei  suprafeţe de teren din 
intravilanul comunei Roseţi, conform Legii 15/2003,  pentru construire  locuinţe 
proprietate personală d-lui Răgălie Costel, 

6. Proiect de hotărâre privind atribuire în folosinţă gratuită a unei  suprafeţe de teren din 
intravilanul comunei Roseţi, conform Legii 15/2003,  pentru construire  locuinţe 
proprietate personală d-lui Banu Georgică, 

7. Proiect de hotărâre privind atribuire în folosinţă gratuită a unei  suprafeţe de teren din 
intravilanul comunei Roseţi, conform Legii 15/2003,  pentru construire  locuinţe 
proprietate personală d-lui Cristea Ionuț, 

8. Diverse. 
       Art.2.Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor prin convocare scrisă, 
comunicată şi înaintată persoanelor şi autoritaţilor interesate conform legii, afişată la avizierul 
Primăriei Roseţi, prin grija secretarului comunei Roseţi și postată pe site-ul www.comunaroseti.ro. 

 

Primarul comunei Roseţi                                                                                Contrasemnează,   
Nicolae RÂJNOVEANU                                                                               Secretarul comunei 
            Lavinia TĂNASE 
Nr.193 
Emisă la Roseţi,                                                                               
Astăzi, 22.07.2019 


