
 

 
R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL ROSEȚI 
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI                                                                                                                        COMUNA ROSEȚI 
Cod 917210 ,cod fiscal: 4294146 
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                                     E-mail : primariaroseti@yahoo.com 

 
H O T Ă R Â R E   

privind aprobare PROCEDURĂ PROPRIE pentru activitatea de achiziții publice-
achiziție de servicii sociale și alte servicii specifice cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 

98/2016 
 
 

 Consiliul Local al comunei Roseți, judeţul Călăraşi, întrunit în ședință ordinară de lucru 
convocată la data de 28 noiembrie 2022, 
 Având în vedere: 

– Prevederile  art. 2 alin.(2), art. 7 alin.(1) lit.d), alin.(5), art. 68 alin.(1) lit.h), art. 111  din 
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare, 

– Prevederile H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

– Prevederile art. 129 alin. (2) lit d), alin.(7) lit.s) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

Analizând: 
      -Referatul de aprobare nr. 11611/14.11.2022 prin care primarul comunei Roseți propune 
aprobarea unei proceduri proprii pentru activitatea de achiziții publice ce au ca obiect servicii  
sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 
publice,  republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările ulterioare, 
- Raportul compartimentului de specialitate  înregistat cu nr.11654/14.11.2022, 
- Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 3 din cadrul consiliului local, înregistrate cu 

nr.11973/25.11.2022, nr. 11972/25.11.2022; 
- Prevederile H.C.L. Roseți nr. 63/26.10.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  și 

a potențialului președinte de ședință; 
 În temeiul art.196 alin.(1) coroborat cu art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei 
Roseți, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă  „PROCEDURA PROPRIE pentru activitatea de ahiziții publice-
achiziție de servicii sociale și alte servicii specifice cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 
98/2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Roseți și referentul de specialitate din cadrul compartimentului Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Roseți. 



Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 
al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, referent de specialitate, 
instituției prefectului-judeţul Călărași şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial local și prin afișaj 

la sediul Primăriei comunei Roseți. 

 

              Președinte de ședință,                                                                         Contrasemnează, 
Aurelian-Valentin ECHIM                                          Secretarul general al comunei Roseți 

                                                                                                              Lavinia TĂNASE 
 
 
 
 

Nr. consilieri:15 
Prezenti:15 

Adoptată cu 10 voturi « pentru» 
Voturi contra______ 

Abțineri- 5 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 76 
Adoptată la Roseţi 
Astăzi, 28.11.2022 
 

 


