
 
   ROMÂNIA 

COMUNA ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI                                      COD FISCAL:4294146    

TEL/FAX:0242344022/0242344017                                E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com 

DISPOZIȚIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul licitaţiei privind   

închiriere suprafață de 2, 5 hectare islaz aparținând domeniului privat al comunei Roseți  

 

 Primarul comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, Nicolae Râjnoveanu,                     

 Având în vedere: 

-Prevederile art. 354-355, art. 362 alin.(1), (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu  modificările ș completările ulterioare, 

-Prevederile HCL nr. 16 din 20.02.2020 privind aprobarea închirierii unei suprafețe de islaz în 

anul 2020, 

-Prevederile HCL nr. 26/26.03.2020 privind aprobarea raportului de evaluare a suprafeței de 2,5 

hectare islaz zona Castel, proprietate privată a comunei Roseți precum și măsuri organizatorice 

aferente, 

În conformitate cu prevederile HCL nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea regulamentului 

de închiriere a bunurilor aparținând domeniului public/privat al comunei Roseți, județul 

Călărași, 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b)  din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

DISPUN: 

 

Art.1.Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor din cadrul licitației organizate la nivelul 

comunei Roseți privind închirierea suprafeței de 2,5 hectare islaz, domeniu privat al comunei 

Roseți situat în zona Castel, tarla 57/1, parcela 313/1, nr. cadastral 5490, categorie folosință 

arabil extravilan pentru producere furaje și/sau păsunat animale cu  următoarea componență: 

-Negoiță Marian-Cosmin-Referent de specialitate la compartimentul Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului si Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Roseți-Președinte cu drept de vot;  

-Ene Niculai-viceprimar/consilier local- membru comisie, 

-Baraitaru Alexandru Ștefan-inspector de specialitate în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Roseți, membru comisie, 

-Reprezentant ANAF Călărași-membru comisie, 

-Urse Alexandru-Consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Roseți-secretar comisie ; 

Art.2. În exercitarea calității pentru care au fost desemnați, membrii comisiei vor îndeplini 

atribuțiile prevăzute de regulamentul de închiriere a bunurilor aparținând domeniului 

public/privat al comunei Roseți aprobat prin HCL nr. 6/30.01.2020.  

Art.3. Prezenta  dispoziție va fi dusă la îndeplinire de către membrii comisiei desemnate la art.1 

și va fi transmisă persoanelor și autoritatilor interesate conform legii, afișată la avizierul 

Primăriei Roseți, prin grija secretarului general al comunei Roseți. 

 

PRIMAR, 

RÂJNOVEANU NICOLAE 

    Contrasemnează ,  

Secretar comună 

Lavinia TĂNASE 

Nr. 111                                                                                       

Emisă la Roseți,                                                                                  

Astăzi,8.04.2020 


