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 R O M Â N I A 

 CONSILIUL LOCAL ROSEŢI      

 JUDEȚUL CĂLĂRAȘI                                                                                                                         COMUNA ROSEȚI                                                 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                                         cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                                            E-mail: primariaroseti@yahoo.com 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării și completării anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 11/ 09.02.2022 privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Roseți precum și a programului anual de investiții publice 

pentru anul 2022 

 

Consiliul Local al comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, întrunit în şedinţă ordinară de lucru la data de 28 Iunie 

2022, 

 Având în vedere: 

-Prevederile art. 41-47 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Prevederile art. 37 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

-Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Analizând: 

-Prevederile H.C.L . Roseți nr.11/09.06.2022  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  al comunei 

Roseți pentru anul 2022; 

- Raportul compartimentului de specialitate  nr.5760/06.06.2022 întocmit de  d-l Negoiță Marian-Cosmin, 

referent de specialitate la compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Achiziții Publice, prin care 

aduce la cunoștință necesitatea modificării și completării anexei nr. 2 la HCL nr. 11/09.02.2022, respectiv planul 

anual de investiții pe anul 2022, 

-Referatul de aprobare nr.5834/08.06.2022  întocmit de primarul comunei Roseți, 

-Prevederile HCL nr. 24 din 27.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință și a potențialului președinte de 

ședință pentru următoarele trei luni de zile, 

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local înregistrate cu  nr. 6284/24.06.2022, nr. 

6286/24.06.2022, 

          În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.a) coroborate cu prevederile art.139 alin.(3) lit.a)din  O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local  al comunei Roseți, adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE 

 

 Art.1. Anexa nr. 2 la H.C.L Roseți nr.11/09.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al comunei Roseți pe anul 2022, respectiv  Programul/Lista obiectivelor de investiții publice pentru 

anul 2022, se modifică, se completează și se înlocuiește cu anexa ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Roseți. 

            Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu în termenul prevăzut de lege prin intermediul 

secretarului general al comunei, Instituției prefectului județului  Călărași în vederea exercitării controlului de 

legalitate, primarului comunei Roseți, funcționarilor vizați de aducerea la îndeplinire a acesteia și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare la sediul instituției precum și  prin publicare pe pagina de internet 

www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial local. 

             Președinte de ședință,                                                                                    Contrasemnează, 

      Aurel-Constantin CIOROI                                                        Secretarul general al comunei Roseți 

Lavinia TĂNASE 
 

Nr. consilieri :15 

Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 

Abtineri :- 

Nr. 45 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 28.06.2022  

http://www.comunaroseti.ro-eticheta/


I. _ _ 6.472.350,00 87.598.697,88 13.803.519,31 67.322.828,57 _

IV _ _ _ 54.700.923,59 5.399.994,92 49.300.928,67 _

2. _ _ _
2.330.999,36             

lei
210.499,10                       

lei
2.120.500,26          

lei
_

3. _ _
119.000,00             

lei
119.000,00              

lei           
_ _

4. _ _ _
220.000,00              

lei
220.000,00          

lei
_ _

Modernizarea căilor de 
acces la gospodăria de apă a 

localității

119.000,00        
lei

119.000,00          
lei

Asigurarea utilităților                                  
( alimentare cu apă 

potabilă), Zona Est -  
Locuinţe pentru tineri - 

Legea 15/2003.

220.000,00                                                                       
lei

6.736.217,16           
lei

6.736.217,16      
lei

Inființare Dispensar 
Comunal şi Reabilitare 

Locuințe Medici in comuna 
Roseţi, Județul Călăraşi.

2.330.999,36                 
lei

2.330.999,36            
lei

Reabilitare, Extindere şi 
Dotare Grădinița cu 

Program Normal "Elisabeta 
Rosetti", comuna Roseţi, 

Județul Călăraşi.

_

220.000,00         
lei

_

54.700.923,59

PROGRAM AL INVESTITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2022 - COMUNA ROSEȚI             anexă la H.C.L nr. 45 din 28.06.2022

Alte Surse 
Constituite  

conform Legii

Total Alocație 
Bugetară 2022

Din care :

De la Buget Local
Transfer Buget           

Stat

87.598.697,88Total din care: 87.598.697,88

Valoare Totală 
Actualizată

Valoarea totală a 
investițiilor 

conform Deviz 
General

Denumirea Obiectivelor de 
Investiţie

Credite 
Bancare 
Interne

Credite 
Bancare 
Externe

Nr. 
Crt.

Termen 
PIF

54.700.923,59

2.114.833,75 2.800.000,00 _

A. LUCRARI NOI

1.

C. Lucrari in desfasurare

_

5.000.000,00 26.510.590,54 6.288.690,64 15.221.899,9 _

III.

_ _A. Lucrari noi

B. Alte cheltuieli de 
investitii

26.510.590,54 26.510.590,54

6.387.183,75 _ _

II.

6.387.183,75 1.472.350,00 6.387.183,75

_
6.736.217,16          

lei
256.742,50           

lei
6.479.474,66     

lei



5. _ _ _
17.850,00                  

lei
17.850,00            

lei
_ _

6. _ _
3.000.000,00       

lei
4.000.000,00                                               

lei
1.000.000,00                                      

lei
_ _

7. _ _
1.000.000,00    

lei
2.000.000,00              

lei
1.000.000,00          

lei
_ _

8. _ _ _
552.496,36             

lei
552.496,36         

lei
_ _

9. _ _ _
1.500.000,00          

lei
500.000,00          

lei
1.000.000,00     

lei

10. _ _
1.000.000,00 

lei
1.200.000,00                 

lei
200.000,00          

lei
_

4.000.000,00                                         
lei

Construire remiză pentru 
utilajele din dotarea 

Primăriei comunei Roseţi - 
Modificare de temă la 

Autorizația de Construire 
nr. 30 din 11.12.2019.

552.496,36        
lei

552.496,36         
lei

Stații de reincărcare pentru 
vehicule electrice in comuna 

Roseți, Județul Călăraşi

1.500.000,00      
lei

1.500.000,00      
lei

Realizare parc fotovoltaic in 
comuna Roseți, Județul 

Călăraşi

1.200.000,00             
lei

1.200.000,00      
lei

Lucrări de extindere a 
scenei in aer liber din 

comuna Roseti, Judetul 
Calarasi.

17.850,00           
lei

17.850,00           
lei

Lucrări de reabilitare şi 
modernizare  a rețelei de 

drumuri publice + 
amenajare spaţii verzi + 

realizarea a 3 (trei) scuaruri 
in comuna Roseti, Judetul 

Calarasi.

4.000.000,00                           
lei

2.000.000,00           
lei

2.000.000,00          
lei

Reabilitare, Modernizare şi 
Dotare sediul Primăriei 
comunei Roseţi, Județul 

Călăraşi.



11. _ _ _ 5.443.579,23           
lei

1.445.184,39        
lei

3.998.394,84      
lei

12. _ _ _ 1.750.031,28                 
lei

126.501,14          
lei

1.623.530,14                                                                                
lei

13. 420.589,15                                                                      
lei

420.589,15                                                                         
lei

_

14. 219.828,00                                              
lei

219.828,00                                     
lei

_

Achizitionare Autoturism
145.775,00         

lei
145.775,00                   

lei
2.

1.750.031,28     
lei

1.750.031,28      
lei

Amenajare cai de circulatie 
interioara in incinta 
Gospodariei de apa a 

comunei Roseti, Judetul 
Calarasi

219.828,00                             
lei

219.828,00                   
lei

Asigurarea utilitatilor 
(energie electrica, 

canalizare, alimentare cu 
apa potabila, etc.) + studii 

de specialitate+ avize, 
pentru obiectivul de 

investitii: Construire Sala 
de Sport Scolara, in com. 

Roseti, sat Roseti, str. C.A. 
Rosetti, nr. 101, jud. 

Calarasi.

420.589,15                                                                               
lei

420.589,15                                                                         
lei

Extindere rețea canalizare 
menajeră, Racorduri la 
reţeaua de canalizare 

menajeră şi Extindere staţie 
de epurare in comuna 

Roseți, Judeţul Călăraşi

5.443.579,23     
lei

5.443.579,23       
lei

Moderniarea şi 
eficientizarea iluminatului 
public in comuna Roseţi, 

Judeţul Călăraşi

_ _

Realizare platforma de 
gunoi, comuna Roseti, 

Judetul Calarasi.

2.472.350,00     
lei

2.472.350,00        
lei

B. Alte cheltuieli de investitii

1. _ _ _
1.472.350,00 

lei
2.472.350,00             

lei

_ __
145.775,00                     

lei
145.775,00                  

lei

1.000.000,00               
lei

_



9. _ _ _
30.000,00                 

lei
30.000,00             

lei
_ _

5.

Achziționare Transformator 
20-04 kva + cutie de legături 

şi cablu de alimentare 
acyaby 3x95+50

59.500,00                 
lei

59.500,00                 
lei

3.

20.000,00                   
lei

20.000,00 lei                  
lei

4.

Realizarea de investiţii 
(achiziționarea de pompe 

submersibile cap. 8 mc/h şi 
15 mc/h, la Serviciul de 

Gospodărire a apei, comuna 
Roseţi, Județul Călăraşi.

20.000,00            
lei

20.000,00                
lei

Realizare Analiza de Risc 
pentru Sistemul de 

Supraveghere Video al 
comunei Roseti/Casieria 

Primariei comunei Roseti.

2.800.000,00      
lei

_
2.820.000,00                

lei
20.000,00                   

lei

_

_ _ _

30.000,00            
lei

30.000,00                
lei

5.000,00             
lei

_

_ _ _

7.
5.000,00             

lei
5.000,00             

lei

_

_ _

Realizare Proiect Tehnic 
pentru Sistemul de 

Supraveghere Video al 
comunei Roseti, Judetul 

Calarasi.

6.
3.000,00            

lei
3.000,00              

lei      
_

8.
2.820.000,00       

lei
2.820.000,00        

lei

_

Achizitionare/Construire 
Ponton.

_ _
5.000,00                 

lei
_

__

_ __
641.558,75         

lei
641.558,75            

lei

59.500,00                 
lei

59.500,00                 
lei

_

3.000,00             
lei

3.000,00                 
lei

_ _

Achizitie Utilaj Vidanja.
641.558,75        

lei
641.558,75          

lei

Dotare cu mobilier (Scaune 
conferinta - 100 de bucati), 

la Centrul de Cultura, 
comuna Roseti, Judetul 

Calarasi si realizare fundal 
scena.



10. _ _ _
25.000,00                  

lei
25.000,00             

lei
_ _

11. _ _ _
80.000,00               

lei
80.000,00                    

lei
_ _

12. _ _ _
10.000,00                                 

lei
10.000,00                                    

lei
_ _

13. _ _ _
75.000,00                                           

lei
75.000,00                                            

lei
_ _

1. _ _ _
2.605.378,68          

lei
232.714,62          

lei
2.372.664,06     

lei
_

25.000,00              
lei

25.000,00              
lei

2.605.378,68                                                     
lei

2.605.378,68     
lei

Extindere retea de 
canalizare menajera si 

Modernizare gospodarie de 
apa, Infiintare doua foraje 

si Reabilitare retea 
distributie apa, sat Roseti, 

comuna Roseti, Judetul 
Calarasi.

C. Lucrari in desfasurare

Lucrari de Reparatii la 
Peluza Stadionului de 

Fotbal din comuna Roseti, 
Judetul Calarasi.

10.000,00                  
lei

10.000,00                                     
lei

Achizitionare Statii de 
Autobuz - 3 bucati, comuna 

Roseti, Judetul Calarasi.

75.000,00                    
lei

75.000,00                                           
lei

Extindere sistem de 
supraveghere video + NVR 
(sistem monitorizare video)

80.000,00           
lei

80.000,00            
lei

Achizitionare Computere 
portabile (Laptopuri) - 5 

buc.



2. _ _ _
880.711,57                                                              

lei
451.547,26                                 

lei
429.164,31           

lei
_

3. _ _ _
51.214.833,34                                                  

lei
4.715.733,04                                              

lei     
46.499.100,3      

lei 

Intocmit: Referent de Specialitate
Marian-Cosmin NEGOITA

PRIMAR,

Nicolae RAJNOVEANU

Construire Teren de Fotbal 
pentru Antrenament, 

Vestiare, Imprejmuire si 
Iluminat.

880.711,57        
lei

880.711,57            
lei

Infiintare sistem de 
distributie gaze naturale in 
localitatea Roseti, Judetul 

Calarasi.

51.214.833,34   
lei

51.214.833,34    
lei


