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PROCES VERBAL   

al şedinţei ordinare din 30.01.2019 
 

Încheiat astăzi, 30.01.2019 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.7/22.01.2019 emisă de Primarul comunei Roseți și a convocării  
nr.496/22.01.2019 realizată de către secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local Roseți în 
şedinţă ordinară, astăzi  30.01.2019  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 următoarele proiecte de hotărâre 
-Proiect de hotărâre privind actualizare deviz general pentru obiectivul de investitii Modernizare 
drumuri de interes local in comuna Roseți, județul Călărași, 
-Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul Reabilitare, 
modernizare Scoala Gimnazială Iancu Rosetti din comuna Roseți, județul Călărași,urmare a 
modificărilor legislative, respectiv OUG 114/2018. 
        În continuare d-na secretar da citire procesului verbal al sedintei ordinare din 18.12.2018  
la care nu sunt obiectii.  

După prezentarea de catre secretarul comunei a conținutului procesului verbal al ședinței 
din 18.12.2018, 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 aprobarea organizării  reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar 
pentru anul 2019-2020, aferentă Şcolii Gimnaziale “Iancu Rosetti” şi Grădiniţei cu program 
normal”Elisabeta Rosetti”, din comuna Roseţi, judeţul Călăraşi, 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare aferentă trim. IV al anului 2018 
precum și  rectificarea bugetului local al comunei Roseti, 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul 
agricol  pe semestrul II  al anului 2018 precum și stabilirea de măsuri pentru eficientizarea 
activității de  înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2019, 
4.Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit a unui bun disponibil(autoturism), 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei juridice a unor  imobile de  pe raza comunei 
Roseţi, judeţul Călăraşi, 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei Roseți, 
începând cu data de 01.01.2019 pentru persoanele fizice fără contract încheiat cu operatorul de 
salubrizare zonal,   
7.Proiect de hotărâre privind aprobare preţ apă potabilă și tarif canalizare-epurare precum și 
aprobare măsuri organizatorice ale Serviciului comunal de utilități publice Alimentare cu Apă și 
Canalizare-SCUPAC Roseți în subordinea Consiliului Local Roseți, de la nivelul comunei 
Roseti, județul Călărași, 
8.Proiect de hotărâre privind actualizare deviz general pentru obiectivul de investitii 
Modernizare drumuri de interes local in comuna Roseți, județul Călărași, 
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9.Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul Reabilitare, 
modernizare Scoala Gimnazială Iancu Rosetti din comuna Roseți, județul Călărași , 
10.Diverse. 

Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 de la ordinea de zi , 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării  reţelei şcolare de învăţământ 
preuniversitar pentru anul 2019-2020, aferentă Şcolii Gimnaziale “Iancu Rosetti” şi 
Grădiniţei cu program normal”Elisabeta Rosetti”, din comuna Roseţi, judeţul Călăraşi, 

D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate 
amendamente . 

Se da cuvantul d-lui primar care prezintă rețeaua școlară aferentă perioadei 2019-2020 
precum și avizul conform al ISJ Calarasi, după care 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. 1. 

Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 de la ordinea de zi , 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare aferentă trim. IV al anului 2018 
precum și  rectificarea bugetului local al comunei Roseti, 

D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate 
amendamente . 

Se dă cuvântul d-nei Apostol Georgeta care prezintă situația veniturilor si a cheltuielilor 
respectivul excedentul, separat pe sectiunea de funcționare si de dezvoltare.. Se prezinta in 
continuare avizul favorabil ale comisiei de specialitate, după care nefiind discutii, intrebari se 
supune la vot  de către presedintele de sedinta proiectul de hotarare in forma propusa de catre 
initiator care se aprobă cu unanimitate de voturi’’pentru’’, devenind astfel hotărârea cu nr.2. 
 Se trece la dezbaterea punctului nr. 3 de la ordinea de zi și anume: 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul 
agricol pe semestrul II  al anului 2018 precum și stabilirea de măsuri pentru eficientizarea 
activității de  înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2019, 
            D-na secretar comunica faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate 
amendamente, după care  prezintă  raportul de specialitate/nota de constatare intocmita in 
acest sens aferentă semestrului II al anului 2018, prezentând în acest sens stadiul de înscriere 
al datelor în registrul agricol precum și masurile și termenele stabilite pentru ducere la 
îndeplinire de către persoanele responsabile . 

In continuare  se prezinta avizul  favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local Roseti, dupa care  nefiind intrebări, discutii, presedintele de sedinta supune la vot 
proiectul de hotarare in forma propusă de initiator care se aprobă cu unanimitate de voturi 
‘’pentru’’, devenind astfel hotărârea cu nr. 3. 
           Se trece la dezbaterea punctului nr. 4 de la ordinea de zi si anume: 

4.Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit a unui bun disponibil(autoturism), 
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate 

amendamente . 
           Se prezintă de către d l primar procesul verbal de predare primire a unui autoturism de 
la AFIR București, respectiv OJFIR Calarasi, autoturism ce se va utiliza pentru eficientizarea 
activitătilor de pază si ordine publică, respectiv situatii de urgență la nivel de localitate. 
           Se prezinta in continuare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, dupa care 
nefiind intrebari, discutii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma 
initiata care se aproba cu un numar de 15 voturi pentru, devenind astfel hotararea cu nr. 4. 
           Se trece la dezbaterea punctului nr. 5 de la ordinea de zi si anume: 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei juridice a unor  imobile de  pe raza 
comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, 

D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate 
amendamente . 
           In continuare se prezintă  de catre d-l primar expunerea de motive cu privire la proiectul 
initiat cu privire la obligativitatea întocmirii amenajamentului pastoral al pajistilor permanenete 
pentru care este necesara modificarea in cartile funciare a categoriei de folosintă a terenului in 
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sensul că in mod eronat la proiectul de cadastru gratuit derulat in localitate s-a inscris la 
categoria defolosinta arabil, fâneață și nu  cum corect era pajiști permanente.Se prezintă în 
continuare procesul verbal întocmit de comisia specială de constatare la fața locului a situației 
acestor suprafete de islaz. Au loc discuții cu privire la istoricul suprafetelor de islaz precum cel 
din zona Baltă câștigat în instanță de către comună și de faptul că incepând cu data 01.01.2007 
suprafata de islaz a fost raportată ca pășune in situatia anuală STT.In continuare se prezinta  
avizul favorabil al comisiei  de specialitate, dupa care nefiind intrebari, discutii, presedintele de 
sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma initiata care se aproba cu un numar de 15 
voturi pentru, devenind astfel hotărarea cu nr. 5. 
         Se trece la dezbaterea punctului nr.6 de la ordinea de zi,  anume: 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei 
Roseți, începând cu data de 01.01.2019 pentru persoanele fizice fără contract încheiat cu 
operatorul de salubrizare zonal,   

D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate 
amendamente . 
          Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă adresa RER ECOLOGIC SA nr. 5087/2018 prin 
care  se solicită modificarea tarifelor  urmare a aplicabilității prevederilor OUG nr. 74/2018, 
precum și adresa ADI Ecomanagement Salubris nr. 90/23.01.2019 prin care se comunică 
tarifele aprobate in Adunarea Generală prin Hotărârea ADI nr. 186/10.01.2019. Domnul 
viceprimar in continuare prezintă raportul de specialitate intocmit in acest sens. Domnul 
consilier Răileanu Niță intervine și spune că nu este de acord să plătească această taxă 
deoarece nu înțelege  în ce bază legală este stabilită și dacă se plătește această taxă să nu se 
mai plătească taxa de platforma de gunoi de grajd. Domnul primar explică d-lui Răileanu 
obligativitatea autorităților locale și pe această cale, d-na secretar invită pe d-l Răileanu să 
urmărească fundamentarea legală a proiectului de hotărâre și să lectureze actele normative 
prevăzute în acesta, invitând  pe d-l Răileanu pentru înmânarea în formt scris a Legii nr. 
101/2006, pentru edificare. Domnul Răileanu nu este mulțumit și întreabă de ce s-a stabilit taxa 
specială mai mult decît Rebu și anume 4,5 lei?. Se dau explicații de către d-na secretar în acest 
sens cum că această taxă din calcule ar fi trebuit să aibă cuantumul mult mai mare, 
exemplificând în acest sens ce  efort fizic și financiar implică din partea funcționarilor și a 
instituției, urmărirea și încasarea acestei taxe, program informatic, mentenanță lunară, etc. 
           In continuare au loc discuții privind colectarea selectivă a deșeurilor la agentii economici. 

Nemaifiind alte discutii, intrebari se prezintă avizele favorabile ale  comisiilor de 
specialitate, dupa care președintele de ședință supune la vot proiectul de hotarare in forma 
propusă de către inițiator, care se aprobă cu un număr de 14 voturi pentru și o abținere a d-lui 
Răileanu Niță, devenind astfel hotărârea cu nr.6. 
         Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și  anume 
7.Proiect de hotărâre privind aprobare preţ apă potabilă și tarif canalizare-epurare 
precum și aprobare măsuri organizatorice ale Serviciului comunal de utilități publice 
Alimentare cu Apă și Canalizare-SCUPAC Roseți în subordinea Consiliului Local Roseți, 
de la nivelul comunei Roseti, județul Călărași, 

D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate 
amendamente . 

  Se dă cuvântul d-lui viceprimar care prezintă raportul de specialitate cu privire la 
calculul prețului respectiv tarifului fundamentat la apa potabilă, respectiv canalizarea epurare. 
Domnul primar intervine și spune că prețul este oricum foarte mic, însă acesta a reieșit în urma 
calculelor. Au loc in continuare discuții privind  operatorul acestor servicii prestate și anume 
SCUPAC Roseți. Nemaifiind alte discutii, intrebari se prezintă avizele favorabile ale  comisiilor 
de specialitate, dupa care președintele de ședință supune la vot proiectul de hotarare in forma 
propusă de către inițiator, care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru, devenind astfel 
hotărârea cu nr.7. 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi (suplimentar)și  anume 
8.Proiect de hotărâre privind actualizare deviz general pentru obiectivul de investitii 
Modernizare drumuri de interes local in comuna Roseți, județul Călărași, 
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     Domnul primar prezintă în continuare adresa executantului proiectului prin care aduce la 
cunoștință modificările legislative aduse de OUG 114/2018, după care prezintă devizul general 
actualizat al proiectului. Se solicită avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului pentru 
ambele proiecte de hotărâre ce au făcut obiectul suplimentării ordinii de zi , comisie care solicită 
retragerea pentru dezbatere a proiectului de hotărâre, timp de 15 minute. Dupa acest interval 
de timp se reiau lucrările ședinței unde se prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate, 
după care președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de 
inițiator și care se aprobă cu unimitate de voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 8.  

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi (suplimentar)și  anume 
9.Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul Reabilitare, 
modernizare Scoala Gimnazială Iancu Rosetti din comuna Roseți, județul Călărași  

Domnul primar prezintă  aceeași situație referitoare la acest  proiect, respectiv cunoștință 
modificările legislative aduse de OUG 114/2018, după care prezintă devizul general actualizat 
al proiectului.In continuare se prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate, după care 
președintele de ședință  nemaifiind discuții, întrebări, supune la vot proiectul de hotărâre în 
forma propusă de inițiator și care se aprobă cu unimitate de voturi pentru, devenind astfel 
hotărârea cu nr. 9.  

Punctul nr. 10 al ordinii de zi 
Diverse. 
         Nu sunt înscrieri la cuvânt, drept pentru , președintele de sedință  încheie şedinţa:  
»întrucat problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ». 

    
 
 
 
 
  Preşedintele  şedinţei                                        Secretarul comunei                                                                               

                        Răducu POPIA                                                Lavinia TĂNASE  


