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 ROMÂNIA 

PRIMĂRIA COMUNEI ROSEȚI                                                                COD FISCAL:4294146    

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

Nr.90/8.01.2020 

 

 

PROIECTE  DE HOTĂRÂRE   ADUSE  LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ 

ÎN DATA DE 8.01.2020 

 

 

Primarul comunei Roseți-RÂJNOVEANU NICOLAE 

 

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

transmit următorul 

 

ANUNȚ: 

 

Începând cu data de 8.01.2020, la intrarea în  sediul Primăriei  comunei Roseți, sunt 

afișate următoarele documente privind : 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare aferente trimestrului IV a anului 

2019, 

2. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol  pe 

semestrul II  al anului 2019 precum și măsuri privind activitatea  de  înscriere a datelor în 

registrul agricol pentru anul 2020-2024, 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor 

contribuabili persoane fizice, domiciliați în comuna Roseți, județul Călărași, 

4. Proiect de hotărâre privind atribuire teren în folosință gratuită pe durata existenței 

construcției conform Legii nr. 15/2003,  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de închiriere a bunurilor aparținând 

domeniului public/privat al comunei Roseți, județul Călărași, 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de concesionare a bunurilor 

aparținând domeniului public/privat al comunei Roseți, județul Călărași, 

7. Proiect de hotărâre privind stabilire taxă închiriere spații din Căminul Cultural al comunei 

Roseți, 

8. Proiect de hotărâre privind aprobare  documentație PUZ-‘’Lotizare teren zona Est în 

vederea  acordării tinerilor din comuna Roseți pentru construirea de locuințe’’. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului bugetului  de venituri și cheltuieli  al 

comunei Roseți, județul Călărași pe anul  2020, 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării Asociației Club Sportiv Roseți,  

11. Informări/Diverse. 

 
Până la data de 29.01.2020, orele 16.00, la registratura Primăriei comunei 

Roseți, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind aceste 

documente.      

Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 8.01.2020  între orele 

8,00-16.30, la  biroul secretarului general al comunei Roseți. 

Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost, după aceste acte. 

 

 

 

PRIMAR 

RÂJNOVEANU NICOLAE 


