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 R O M A N I A                                            
      
CONSILIUL LOCAL ROSEŢI 
     JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                                                              COMUNA ROSEŢI 

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

 HOTĂRÂRE  
privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici  pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea, 

modernizare Scoala Gimnaziala ’’Iancu Rosetti’’ in comuna Roseţi, judeţul Călăraşi’’ 
 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 15 februarie 2018, 
Avand in vedere: 

- raportul compartimentului de specialitate inregistrat cu nr. 996/09.02.2018; 
- prevederile art. 44, alin. (1) si art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările 
si completările ulterioare; 
- prevederile OUG nr. 28/2008, pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală, cu modificările 

si completările ulterioare; 
- prevederile art. 11 din Ordinul nr. 1851/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de 
dezvoltare locală, republicat, cu modificările si completările ulterioare; 
          - devizul general  actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitie “ 
Reabilitarea, modernizare Scoala Gimnaziala ’’Iancu Rosetti’’ in comuna Roseţi, judeţul Călăraşi’’; 
         - prevederile H.C.L. Roseti nr. 15/10.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici  precum şi a 
asigurării finanţării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanţează de către stat prin P.N.D.L. 
pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitarea ,modernizare Scoala Gimnaziala ’’Iancu Rosetti’’ in comuna Roseţi, 
judeţul Călăraşi’’ 
         - prevederile H.C.L nr. 2/15.02.2018 privind alegerea președintelui de sedință în persoana d-lui Marian 
NANU, 
         - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Roseti, inregsitrate sub nr. 
1115/13.02.2018 si nr. 1117/13.02.2018, 
         - prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. b), c) si d), alin. (4), lit.d), alin. (5), lit.c) si alin. (6), lit. a), pct. 1, din 
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,Consiliul Local al comunei Roseti, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

  
 Art.1.Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul de investiții 
‘’Reabilitarea,modernizare Școala Gimnazială ’’Iancu Rosetti’’ în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi’’,conform 
devizului general  actualizat ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Roseți. 

            Art.3. Secretarul comunei Roseți va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului-Județul Călărași în vederea 
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Roseți, compartimentului Resurse Umane-Buget Local, 
compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Roseți, autorităţilor în drept şi persoanelor îndreptăţite. 
              Preşedinte de şedinţă,                                                                                                       Contrasemnează,                                         

        Marian NANU                                                                                                               Secretarul  comunei  
  Lavinia TĂNASE 

 
 
 

Nr. consilieri :15 
Prezenti :15 

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

Abtineri :___ 
 

Nr.5 
Adoptată la Roseţi 
Astăzi,15.02.2018 
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