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PROCES VERBAL   

al şedinţei ordinare din 29.05.2019 
 
 
 

Încheiat astăzi, 29.05.2019 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, informând  membrii consiliului local de faptul că, în baza 
dispoziţiei nr.148/20.05.2019 emisă de Primarul comunei Roseți și a convocării  nr.3996/20.05.2019 
realizată de către secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară, astăzi  
29.05.2019  orele 16.00, la sediul Primăriei comunei Roseți. 
        Sunt prezenţi 15 consilieri, iar  potrivit art. 40 din Legea administrației publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificarile și completarile ulterioare, şedinţa este statutară.  
        În continuare d-na secretar dă citire procesului verbal al ședinței ordinare din 22.04.2019 la care nu 
sunt obiecții.  

După prezentarea de către secretarul comunei a conținutului procesului verbal al ședinței din 
22.04.2019, se 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 care se aprobă cu unanimitate 
de voturi ‘’pentru’’, aceasta fiind următoarea: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Roseți, județul Călărași precum și a 
instituțiilor publice de interes local cu personalitate juridică pentru pentru anul 2019, 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare decont  cheltuieli navetă cadre didactice, 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Roseți la 

trimestrul I, 
4. Proiect de hotărâre privind retragere drept folosință lot teren atribuit conform Legii 

nr. 15/2003, 
5. Proiect de hotărâre privind atribuire drept folosință  teren pentru construire locuință 

conform Legii nr. 15/2003, 
6. Diverse. 

 
Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 de la ordinea de zi , 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Roseți, județul Călărași precum și a 
instituțiilor publice de interes local cu personalitate juridică pentru pentru anul 2019, 

D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente . 
D-l primar prezintă adresa Institutiei Prefectului judetul Călărași prin care se comunică numărul 

maxim de posturi pentru anul 2019. Președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului pe baza 
materialelor transmise, însa nefiind întrebări formulate se prezintă avizul favorabil al comisiei de 
specialitate, după care se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator care se 
aprobă în unanimitate de 15 voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 33. 

 Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 de la ordinea de zi , 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare decont  cheltuieli navetă cadre didactice, 
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente . 
Se dă cuvântul d-nei contabil care prezinta raportul de specialitate întocmit în acest sens , după 

care prezintă adresa Scolii Gimnaziale Iancu Rosetti prin care solicită decontul cadrelor didactice 
aferent lunii Aprilie a anului 2019. În continuare se prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate, 
după care nefiind întrebări, discuții referitoare la proiectul de hotărâre inițiat se supune la vot proiectul 
de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 34. 

Se trece la dezbaterea punctului nr. 3 de la ordinea de zi și anume: 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Roseți la 
trimestrul I, 

D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente. 
Se dă cuvântul d-nei contabil care prezinta veniturile și cheltuileile aferente trimestrului I  a anului 

2019, defalcate pe secțiuni. Se prezintă avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, după care 
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nefiind întrebări, discuții referitoare la proiectul de hotărâre inițiat se supune la vot proiectul de hotărâre 
care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 35. 

 Se trece la dezbaterea punctului nr.4 de la ordinea de zi si anume: 

4. Proiect de hotărâre privind retragere drept folosință lot teren atribuit conform Legii 
nr. 15/2003, 

D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente. 
   Se prezintă de către d-l primar raportul de specialitate întocmit în acest sens de către comisia 

responsabilă cu inventarierea terenurilor atribuite conform Legii nr. 15/2003 și prezintă faptul că, numitul 
Banu Nicolae nu a realizat construcția în termenul prevăzut de Legea nr. 50/1991, nerespectând astfel 
prevederile hotărârii de atribuire a terenului. 

In continuare președintele de ședință prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate, după 
care nefiind întrebări, discuții referitoare la proiectul de hotărâre inițiat se supune la vot proiectul de 
hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 36. 

       Se trece la dezbaterea punctului nr.5 de la ordinea de zi si anume: 

5. Proiect de hotărâre privind atribuire drept folosință  teren pentru construire locuință 
conform Legii nr. 15/2003, 

D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente. 
În continuare d-l primar prezintă raportul de specialitate întocmit în acest sens de comisia privind 

inventarierea terenurilor disponibile a fi atribuite conform Legii nr. 15/2003, după care prezintă dosarele 
numiților Ștefan Cătălin și Ianache Ionuț care solicită atribuire suprafețe de teren pentru construire 
locuințe. 

În continuare președintele de ședință prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate, după 
care nefiind întrebări, discuții referitoare la proiectul de hotărâre inițiat se supune la vot proiectul de 
hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 37. 

La punctul Diverse . 
Domnul primar prezintă  raportul de specialitate întocmit de către d-na Milea Anișoara angajat al 

serviciului de apă și canalizare din subordinea Consiliului Local prin care aduce la cunostință 
imposibilitatea de plată a energiei la stația de epurare și a salariilor angajatilor serviciului. Domnul primar 
spune că situația este destul de dificilă , apa și canalizarea fiind obiective publice și pe aceasta cale 
prezintă faptul că, am solicitat sprijin la AJFP Călărași, urmând a primi răspuns  în următoarea zi cu 
privire la o soluție legală de alocare sume din bugetul local. În continuare au loc discuții referitoare la 
numărul de persoane care sunt branșate la rețeaua de canalizare, unde domnul primar spune că 
urmează a fi branșate și școlile din localitate la reșeaua de canalizare , după care aduce la cunoștință 
intenția de achiziționare a unei vidanje care să vidanjeze toate haznalele cetățenilor din localitate în baza 
unei taxe stabilite de către Consiliul Local, după achiziționarea acesteia.Totodată domnul primar prezintă 
faptul că, urmează să vină cei de la SC Ecoaqua pentru discuții referitoare la  rețeaua de canalizarea 
existentă pe raza comunei la acest moment și rezolvarea problemelor constatate. 

Domnul Nanu Marian propune ca luna viitoare fiecare consilier local să aloce o sumă de bani 
către echipa de fotbal a ACS Roseți, în vederea stimulării jucătorilor care și anul acesta au obținut locul 
I, propunere care este susținută de către membrii consiliului. Domnul primar salută inițiativa consilierilor 
și anunță că se alătură atât dumnealui cât și domnul viceprimar  pentru stimularea jucătorilor. 

 Domnul Echim Aurelian-Valentin aduce la cunoștință d-lui primar faptul că,  urmare a   executării 
lucrărilor la drumuri au fost astupate șanțurile și în situația în care vor fi precipitații o să fie probleme.   

 Domnul primar răspunde că situația o să se rezolve.  
 Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, drept pentru care nemaifiind alte probleme, președintele de 

sedință  încheie şedinţa:  
»întrucat problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ». 

 
 
 
 
 
 

Secretarul comunei                                                                                Preşedintele şedinţei   
  Lavinia TĂNASE                                                                                   Costică Râjnoveanu                                                                                 

                         


