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 ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI ROSETI                                                             COD FISCAL:4294146    
TEL/FAX:0242344022/0242344017                              E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com. 
Nr.2010/15.03.2019 
 
 

PROIECTE  DE HOTĂRÂRE   ADUSE  LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ 
ÎN DATA DE 15.03.2019 

 
 

Primarul comunei Roseți-RÂJNOVEANU NICOLAE 
 

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

 
ANUNȚ: 

 
Începând cu data de 15.03.2019, la intrarea în  sediul Primăriei  comunei Roseți, sunt afișate 

următoarele documente privind : 

 
Ordine de zi: 

 
 

1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, 
2.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității Consiliului Local Roseți cu implementarea 
Programului pentru Școli al României 2017-2023, 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea zonării fiscale a comunei Roseți, județul Călărași, corelată cu 
nomenclatura stradală, 
4.Proiect de hotărâre privind retragere drept folosință gratuită a unor  terenuri acordate în baza Legii 
nr. 15/2003  pentru construirea de locuințe, 
5.Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice; 
6.Proiect de hotărâre privind atribuire teren în folosință gratuită pentru construire locuință, conform 
Legii nr. 15/2003, 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractelor de închiriere 
privind suprafețe de pajiști/islaz aparținând comunei Roseți incluse în amenajamentul pastoral, precum 
și aprobarea unor acte adiționale privind amplasamentul unor suprafețe; 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru suprafața de 110,9259 hectare 
islaz comuna Roseți-zona Castel precum și aprobarea de măsuri organizatorice aferente, 
9.Proiect de 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 
pilot-  Construire Sală de sport școlară în comua Roseți, sat Roseți, , strada  C.A Rosetti, nr. 101, 
județul Călărași, 
10.Proiect de hotărâre privind aprobare act adițional nr. 2 la contractul de concesiune teren nr. 
24/17.09.1998.  
-Raportul anual de activitate al primarului comunei Roseți, privind starea economică, socială și de 
mediu a comunei Roseți în anul 2018. 
-Diverse. 

 
Până la data de 27.03.2019, orele 12.00, 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 15.03.2019 între orele 8,00-16.30, 

la  biroul Secretarului  comunei Roseți. 
Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost, după aceste acte. 

 
 

PRIMAR 
RÂJNOVEANU NICOLAE 


