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DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Local Roseţi în şedinţă ordinară  
 
 

Primarul comunei Roseţi, judeţul Călăraşi-Râjnoveanu Nicolae, 
           În temeiul art. 39 alin.(1),(3) din Legea 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

DISPUN: 
 

     Art.1.Se convoacă Consiliul local Roseţi în şedinţă ordinară la data de 30.01.2019 
orele 16.00, la  sediul Primăriei comunei Roseţi, cu următoarea 

 
Ordine de zi: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării  reţelei şcolare de învăţământ 
preuniversitar pentru anul 2019-2020, aferentă Şcolii Gimnaziale “Iancu Rosetti” şi 
Grădiniţei cu program normal”Elisabeta Rosetti”, din comuna Roseţi, judeţul Călăraşi, 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare aferentă trim. IV al anului 2018 
precum și  rectificarea bugetului local al comunei Roseti, 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul 
agricol  pe semestrul II  al anului 2018 precum și stabilirea de măsuri pentru eficientizarea 
activității de  înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2019, 
4.Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit a unui bun disponibil(autoturism), 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei juridice a unor  imobile de  pe raza 
comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei 
Roseți, începând cu data de 01.01.2019 pentru persoanele fizice fără contract încheiat cu 
operatorul de salubrizare zonal,   
7.Proiect de hotărâre privind aprobare preţ apă potabilă și tarif canalizare-epurare precum 
și aprobare măsuri organizatorice ale Serviciului comunal de utilități publice Alimentare cu 
Apă și Canalizare-SCUPAC Roseți în subordinea Consiliului Local Roseți, de la nivelul 
comunei Roseti, județul Călărași, 
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. 

 

Primarul comunei Roseţi                                                            Avizat pentru legalitate, 
Nicolae RÂJNOVEANU                                                                  Secretarul comunei 
       Lavinia TĂNASE 
 
Nr.7 
Emisă la Roseţi,                                                                               
Astăzi,22.01.2019 


