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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 28 Martie 2019, 
orele 16.00, la  sediul Primăriei comunei Roseţi, cu următoarea 

 
Ordine de zi: 

1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, 
2.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității Consiliului Local Roseți cu 
implementarea Programului pentru Școli al României 2017-2023, 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea zonării fiscale a comunei Roseți, județul Călărași, corelată 
cu nomenclatura stradală, 
4.Proiect de hotărâre privind retragere drept folosință gratuită a unor  terenuri acordate în baza 
Legii nr. 15/2003  pentru construirea de locuințe, 
5.Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice; 
6.Proiect de hotărâre privind atribuire teren în folosință gratuită pentru construire locuință, conform 
Legii nr. 15/2003, 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractelor de 
închiriere privind suprafețe de pajiști/islaz aparținând comunei Roseți incluse în amenajamentul 
pastoral, precum și aprobarea unor acte adiționale privind amplasamentul unor suprafețe; 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru suprafața de 110,9259 
hectare islaz comuna Roseți-zona Castel precum și aprobarea de măsuri organizatorice aferente, 
9.Proiect de hotărâre privind  predarea către MDRAP prin Compania Națională de Investitii   
‘’C.N.I’’ S.A  a amplasamentului și asigurarea  condițiilor în vederea executării obiectivului de 
investiții Proiect pilot-  Construire Sală de sport școlară în comua Roseți, sat Roseți, , strada  C.A 
Rosetti, nr. 101, județul Călărași, 
10.Proiect de hotărâre privind aprobare act adițional nr. 2 la contractul de concesiune teren nr. 
24/17.09.1998.  
-Raportul anual de activitate al primarului comunei Roseți, privind starea economică, socială și de 
mediu a comunei Roseți în anul 2018. 
-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.83 
Emisă la Roseţi,                                                                               
Astăzi,21.03.2019 


