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R O M Â N I A 

     
CONSILIUL LOCAL ROSEȚI 
     JUDEȚUL CĂLĂRAȘI                                       COMUNA ROSEȚI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                    cod fiscal: 4294146 
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                       E-mail : primariaroseti@yahoo.com 

 
 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 pilor- Sală de sport școlară, strada  C.A Rosetti, nr. 101,  din comuna Roseți, județul 
Călărași 

 
      Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință de îndată, la data de  4 Aprilie 2018, 

                   Având în vedere: 
     - Adresa Primariei comunei Roseti nr.6116/02.03.2017, înregistrată la C.N.I S.A cu nr. 
12569/03.08.2017 prin care s-a solicitat construirea unei Săli de sport școlare în comuna Roseți, 
județul Călărași, str. C.A Rosetti, nr. 101, 

     - Adresa  C.N.I S.A nr. 4162/30.03.2018, inregistrata la Primăria Roseți sub nr. 2305/03.04.2018 
prin care se comunica faptul că obiectivul de investitii se află pe lista sinteză a subprogramului Săli 
de Sport la poziția 310 și totodată se solicită documente  necesare,  
 - Raportul de specialitate nr.2306/03.04.2017 întocmit de către d-l Negoiță Marian-Cosmin, referent 
de specialitate compartiment Urbanism si Achizitii Publice în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Roseți; 
- Prevederile H.C.L Roseți nr. 34/26.08.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei Roseți-Anexa 40, pozitia nr. 29, 
- Prevederile OG nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea  și completarea OG nr. 25/2001 privind 
infiintarea Companiei Nationale de Investitii ‘’C.N.I’’ S.A , 
- Prevederile Legii 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia  publică, republicată, 
- Prevederile H.C.L.nr. 2/15.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință, 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), corelat cu alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3)  din Legea 
215/2001, privind administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile 
ulterioare,Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
              Art.1. Se aprobă  predarea către Ministerul Dezvoltarii Regioale și Administrației Publice 
prin Compania Națională de Investiții ‘’C.N.I’’ S.A , pe bază de protocol, a terenului situat în  
comuna Roseți, județului Călărași, strada C.A Rosetti, nr. 101, aflat în proprietatea  publică a 
comunei Roseți, în suprafață de 12574 m.p.  identificat potrivit cărții funciare nr. 1514, număr 
cadastral 1514, liber de sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către ‘’C.N.I ‘’S.A a 
obiectivului de investiții’’ Sală de sport școlară în comuna Roseți, județul Călărași, strada C.A 
Rosetti, nr. 101 . 

 Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor legale în vigoare. 

 Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local Roseți, județul Călărași a 
cheltuielilor pentru racordurile la utilități( energie electrică, apă, canal, combustibil, etc.). 

       Art.4. Consiliul Local Roseți se obligă să asigure în condițiile legii suprafețele de teren 
necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului, iar după predarea amplasamentului și a 
obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl intrețină pe o perioada de minim 15 ani. 

      

mailto:primariaroseti@


 2 

 
 
 
      Art.5. Se împuternicește primarul comunei Roseți să semneze protocoalele de predare-

primire  a amplasamentului pentru obiectivul de investiții ‘’Sală de sport școlară în comuna Roseți, 
județul Călărași, strada CA Rosetti, nr. 101’’. 

      Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul 
comunei Roseți . 

              -Secretarul comunei Roseți,va asigura comunicarea prezentei hotărâri, persoanelor și 
autorităților interesate conform legii și o va afișa la avizierul Primăriei comunei Roseți. 
          
 
 
    Preşedinte de şedinţă,                                                                                       Contrasemnează,                                         

Marian NANU                                                                                               Secretarul  comunei  
  Lavinia TĂNASE 

 
 
 
 
 
 

Nr. consilieri :15 
Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 
Voturi « contra »______ 

Abtineri :____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.13 
Adoptată la Roseţi 
Astăzi,04.04.2018 


