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PROCES VERBAL   

al şedinţei ordinare din 27.02.2019 
 
 
 

Încheiat astăzi, 27.02.2019 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Roseţi, 
județul Călărași, la care au participat un nr.de 15 consilieri locali din 15 aflați în funcție.   

La ședință participă d-l Nicolae Râjnoveanu-primarul comunei Roseți, inițiatorul proiectelor de la 
ordinea de zi, secretarul comunei-Lavinia Tănase și d-na Apostol Georgeta -inspector cheltuieli. 
           D-l  primar deschide lucrările şedinţei, informand  membrii consiliului local de faptul că, în baza 
dispoziţiei nr.31/18.02.2019 emisă de Primarul comunei Roseți și a convocării  nr.1179/18.02.2019 
realizată de către secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară, astăzi  
27.02.2019  orele 16.00, la sediul Primăriei comunei Roseți. 
        Sunt prezenţi 15 consilieri, iar  potrivit art. 40 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificarile și completarile ulterioare, şedinţa este statutară.In conformitate cu 
prevederile art. 43 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, d-l primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu: 
-Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a unor suprafețe de islaz în anul 2019 crescătorilor de 
animale din comuna Roseți,  
-Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în trei loturi a imobilului teren domeniu public al 
comunei Roseți  precum și scoaterea de la ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local, aceasta nemaifiind necesară. Urgența suplimentării ordinii de zi este dată de necesitatea 
depunerii la CNI București a documentelor necesare solicitate pentru implementarea proiectului 
‘’Construire sală de sport  în comuna Roseți, județul Călărași’’ iar proiectul privind închirierea islazului 
este dată de încadrarea în termenul prevăzut de OUG nr. 34/2013.  
        În continuare d-na secretar da citire procesului verbal al sedintei ordinare din 31.01.2019 la care nu 
sunt obiectii.  

După prezentarea de catre secretarul comunei a conținutului procesului verbal al ședinței din 
31.01.2019, președintele de ședința procedează la supunerea la vot a acestuia, fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi ‘’pentru’’ nefiind obiectii, după care supune la vot ordinea de zi a ședinței, inclusiv 
suplimentarea acesteia, care  de asemenea se aprobă cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’, aceasta fiind 
următoarea: 

  
 

ORDINE DE ZI: 
 
 

1.Proiect de hotărâre privind stabilire taxă închiriere Cămin Cultural, 
2.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comuni Roseți, județul Călărași.  
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a unor suprafețe de islaz în anul 2019 crescătorilor de 
animale din comuna Roseți,  
4.Proiect de privind aprobarea dezmembrării în trei loturi a imobilului teren domeniu public al comunei 
Roseți . 
5.Diverse. 

Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 de la ordinea de zi , 
1.Proiect de hotărâre privind stabilire taxă închiriere Cămin Cultural, 

D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente . 
Se da cuvantul d-lui primar care prezintă raportul de specialitate întocmit de Referent/Bibliotecar 

cu privire la actualizarea taxei privind închirierea Căminului Cultural din  comuna Roseți, județul 
Călărași, urmare a îmbunătățirilor aduse incintei Căminului Cultural și justificat de cheltuielile aferente 
cu întreținerea.În continuare se prezintă de către președinți avizele favorabile ale comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Local și nefiind alte discuții, președintele de sedință supune la vot 
proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator,  care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru 
devenind astfel hotărârea cu nr. 10. 

Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 de la ordinea de zi , 
2.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comuni Roseți, județul Călărași.  

D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente . 
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Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă necesitatea actualizării componenței comisiei speciale 

de inventariere a bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Roseți, motivat de faptul că, anumiți 
membri nu mai desfășoară activitate în cadrul instituției.Nefiind discuții, președintele de ședință prezintă 
în continuare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, după care nefiind discuții, întrebări se 
supune la vot de către președintele de ședință proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator 
care se aprobă cu unanimitate de voturi ’’pentru’’, devenind astfel hotărârea cu nr.11. 

Se trece la dezbaterea punctului nr. 3 (suplimentar) de la ordinea de zi și anume: 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a unor suprafețe de islaz în anul 2019 
crescătorilor de animale din comuna Roseți,  
            Se dă cuvântul d-lui viceprimar care prezintă necesitatea închirierii unor suprafețe din islazul 
comunei datorită faptului că, expiră durata de valabilitate a contractelor existente, urmând a se realiza 
întocmirea raportului de evaluare.  Se solicită avizul comisiei de agricultură, activități economico-
financiare din cadrul Consiliului Local pentru care se solicită o pauză pentru analiză și deliberare.După 
analiza proiectului de hotărâre, președintele comisiei prezintă avizul favorabil dat acestuia, după care 
nefiind alte discuții președintele de ședință supune la vot proiectul de hotarare in forma propusă de 
initiator care se aprobă cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’, devenind astfel hotărârea cu nr. 12. 
           Se trece la dezbaterea punctului nr. 4(suplimentar) de la ordinea de zi si anume: 

4.Proiect de privind aprobarea dezmembrării în trei loturi a imobilului teren domeniu public al 
comunei Roseți . 
            Se prezintă de către d l primar necesitatea dezmembrării imobilului teren aferent Școlii 
Gimnaziale Iancu Rosetti, teren domeniu public al comunei Roseți, în trei loturi( lot 1=3000 m.p., lot 
2=751 m.p., lot 3=8823 m.p., în vederea depunerii documentației necesare la C.N.I .S.A. București 
pentru realizarea proiectului Construire Sală de Sport în comuna Roseți . 
        Se solicită avizul comisiei de  învățământ, sănătate, activități social-culturale din cadrul Consiliului 
Local pentru care se solicită o pauză pentru analiză și deliberare.După analiza proiectului de hotărâre, 
președintele comisiei prezintă avizul favorabil dat acestuia, după care nefiind alte discuții președintele de 
ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator care se aprobă cu unanimitate 
de voturi ‘’pentru’’, devenind astfel hotărârea cu nr. 13. 
Diverse. 
         La punctul diverse,d-l consilier Milea Marian aduce la cunoștință problemele legate de lipsa 
lucrărilor de igienizare in localitate. Domnul viceprimar spune ca, urmare a măsurilor dispuse de echipa 
de control a BRCT Călărași privind monitorizarea implementării proiectului modernizarea străzilor au fost 
înaintate somații în acest sens cetățenilor vizați și totodată prezintă faptul că, la imobilele unde nu de 
locuiește trebuie făcută igienizarea rigolelor de către primărie. Au loc discuții în continuare legat de faptul 
că, la nivel de localitate nu mai sunt persoane care să  fie beneficiari ai Legii nr. 416/2001 și care să 
trebuiască să presteze activități în folosul comunității, însă situația o să se rezolve. 
In continuare au loc discuții referitoare la rețeaua de gaze privind traseul acesteia unde d-l primar anunță 
faptul că, s-a solicitat introducerea unei măsuri privind gazele pe Programul Național de Dezvoltare 
Locală. 
  Nemaifiind alte probleme/ înscrieri la cuvânt, președintele de sedință  încheie şedinţa:  
»întrucat problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ». 
 
 
 
 
 
 

Secretarul comunei                                                                                Preşedintele şedinţei   
  Lavinia TĂNASE                                                                                       Răducu POPIA                                                                                              

                         


