PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din 30.01.2018
Încheiat astazi, 30.01.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al
comunei Roseţi, judetul Calarasi, la care au participat un nr.de 15 consilieri locali din 15 aflati
in functie.
La sedinta participa d-l Nicolae Rajnoveanu-primarul comunei Roseti, initiatorul
proiectelor de la ordinea de zi , secretarul comunei-Lavinia Tanase ,d-na Apostol Georgeta inspector cheltuieli
D-l primar deschide lucrările şedinţei, informand membrii consiliului local de faptul că,
în baza dispoziţiei nr.31/23.01.2018 emisă de Primarul comunei Roseti si a Convocarii
nr.548/23.01.2018, realizata de catre secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local
Roseti în şedinţa ordinara, astazi 30.01.2018 orele 16.00, la sediul Primăriei comunei Roseti.
Sunt prezenţi 15 consilieri, iar potrivit art. 40 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, şedinţa este
statutară.Domnul primar solicita in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001R/A,
retragerea de la ordinea de zi a dezbaterii a proiectului privind aprobarea executiei bugetare
aferente trimestrului IV a anului 2017, precum si a proiectului privind decontul cadrelor
didactice, datorita necomunicarii sumelor de inchidere de catre AJFP Calarasi , respectiv
neaprobarii bugetului local pe anul 2018, acestea urmand a fi incluse functie de situatie in
sedinta din luna februarie a anului 2018.
In continuare d-na secretar da citire procesului verbal al sedintei ordinare din
28.12.2017 la care nu sunt obiectii, dupa care presedintele de sedinta supune la vot
continutul acestuia care se aproba cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’.
Se supune la vot, ordinea de zi, care se aproba cu unanimitate de voturi”pentru”,
aceasta fiind urmatoarea:
ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotarare privind aprobare pret apa si canalizare, precum si masuri
organizatorice ale Serviciului comunal de utilitati publice Alimentare cu Apa si
Canalizare ;
2 .Diverse/Informari.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 de la ordinea de zi si anume:
1.Proiect de hotarare privind aprobare pret apa si canalizare, precum si masuri
organizatorice ale Serviciului comunal de utilitati publice Alimentare cu Apa si Canalizare ;
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
Se da cuvantul d- lui viceprimar care prezinta raportul de specialitate intocmit la
prezentul proiect de hotarare , detalind cheluielile efectuate in cursul anului 2017 la apa
potabila furnizata cetatenilor din localitate, respectiv calculul fundamentat pentru pretul unui
metru cub de apa potabila (1,80 lei /mc) si tariful aferent pentru canalizare(1,50 lei).In
continuare d l viceprimar prezinta continutul contractului de furnizare a serviciului de utilitati
publice Alimentare cu Apa si Canalizare din subordinea Consiliului Local, contract ce
urmeaza a fi incheiat cu toti utilizatorii, persoane fizice si persoane juridice de pe raza
comunei Roseti
In continuare se prezinta masurile organizatorice ale Serviciului comunal de utilitati
Publice Alimentare cu Apa si Canalizare ce se vor aplica incepand cu anul 2018. Domnul
consilier Milea Marian propune a se achizitiona sigilii care sa fie aplicate pe robinetul general
pentru cei care nu achita debitul consumat, pana la debransare de la reteaua de apa.
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Domnul Echim Aurelian spune ca nu se poate aplica sigiliul pe robinetul general .In
continuare au loc discutii privitoare la masurile de debransare de la reteaua de apa si
canalizare pentru cetatenii care nu achita debitele restante. Domnul primar intervine si
spune ca probema se va simplifica intrucat prin actualul proiect de extindere a canalizarii se
vor monta un numar de 1016 apometre la gospodarii din localitate, la intrarea in gospodarie,
fapt ce va conduce la o simplificare a situatiei existente, avand in vedere ca marea
majoritate a cetatenilor detin apometrele in interiorul gospodariei, fapt ce duce la
ingreunarea citirii acestora, respectiv a aplicarii masurilor de sigilare/debransare de la retea
in caz de neplata.In continuare se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate,
dupa care nemaifiind intrebari, interventii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare in forma propusa de catre initiator acesta fiind adoptat cu unanimitate de
voturi’’pentru’’,(15) devenind astfel hotararea cu nr. 1/30.01.2018.
Se trece la punctul :Diverse
La acest punct se discuta despre cetatenii care au achitat integral taxa pentru gunoiul
menajer aferent anului 2017 , intrucat cei de la REBU S.A au emis facturi incepand cu luna
octombrie a anului 2017, ceea ce inseamna ca acelor cetateni trebuie sa li se restituie de
catre primarie sumele aferente acestor 3 luni.Domnul primar spune ca pe parcurs ce se va
incasa din restante, pe baza de cerere li se va restitui sumele achitate, alta solutie
neexistand, fiind final de an, iar in programul de impozite si taxe aceasta taxa nemaifiind
debitata in anul 2018, avand in vedere ca am fost preluati de catre REBU SA prin ADI
ECOMANGEMENT SALUBRIS, alaturi de celelalte localitati membre.Nemaifiind interventii,
inscrieri la cuvant,presedintele de sedinta , încheie şedinţa:
»întrucat problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ».

Preşedintele şedinţei
Marian MILEA

Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE
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