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PROCES VERBAL   

al şedinţei extraordinare convocate de îndată la 21.02.2022, ora 16.00 

 

 

 

Încheiat astăzi, 21 februarie 2022 cu ocazia ședinței extraordinare convocate de îndată  a Consiliului Local 

al comunei Roseţi. 

La ședință participă d-l Nicolae Râjnoveanu-primarul comunei Roseți, d-na secretar Lavinia Tănase, d-na  

Apostol Georgeta-inspector cheltuieli  precum și cei 15 consilieri locali din cadrul consiliului local aflați în funcție 

dintre care domnii Tulpan Dobre și Banu Nicolae participă prin mijloace electronice(grup wathapp). 

      D-l primar deschide lucrările şedinţei, informând despre faptul că, în baza dispoziţiei nr.29/18.02.2022  emisă 

de Primarul comunei Roseți și a convocării  nr.2118/18.02.2022  realizată de către secretarul general al comunei, 

însoțită de toate materialele necesare ședinței și comunicate consilierilor locali, s-a convocat Consiliul Local Roseți 

în şedinţă extraordinară de îndată la 21.02.2022,  ora 16.00,  atât cu prezența fizică a consilierilor locali  și cu 

respectarea măsurilor de distanțare socială în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei generate de 

virusul SARS CoV-2  la sediul Primăriei comunei Roseți, sala de ședințe precum și prin modalități electronice(sms, 

telefon, whatapp,e- mail, etc.), cu excepția consilierilor locali izolați la domiciliu care pot participa exclusiv prin 

mijloace electronice de comunicare, urgența convocării fiind dată de încadrarea în termenul comunicat de către 

minister  prin notificare de depunere a solicitării de prelungire a scrisorii de garantare aferentă proiectului Extindere 

rețea de canalizare menajeră, modernizarea gospodăriei de apă....... în comuna Roseți, județul Călărași. 

În continuare președintele de ședință  d-na Silvia Chiriță supune la vot  ordinea de zi a ședinței  care se aprobă 

cu unanimitate  de voturi pentru (15 ) de către consilierii locali aceasta fiind următoarea: 

        -Proces Verbal al ședinței ordinare din data de 09.02.2022,  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a  scrisorii de garanţie de la F.G.C.R-IFN S.A, 

în vederea implementarii  proiectului ,, Extindere rețea de canalizare menajeră și Modernizarea Gospodăriei de apă, 

înființare două foraje și reabilitare rețea distribuție apă, sat Roseți, comuna Roseţi, judeţul Călăraşi”- inițiator 

Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 2, 
2. Proiect de hotărâre privind privind utilizare sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea unor 

cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți, județul Călărași -

inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 2, 

După aprobarea ordinii de zi, președintele de ședință supune la vot procesul verbal al  ședinței ordinare  

din 09.02.2022  transmis pe grupul whatapp, care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru(15), nefiind obiecții  

aduse din partea membrilor consiliului cu privire la conținutul acestuia. 

În continuare se trece la dezbaterea  punctului nr. 1 al proiectului ordinii de zi și anume: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a  scrisorii de garanţie de la F.G.C.R-

IFN S.A, în vederea implementarii  proiectului ,, Extindere rețea de canalizare menajeră și Modernizarea 

Gospodăriei de apă, înființare două foraje și reabilitare rețea distribuție apă, sat Roseți, comuna Roseţi, 

judeţul Călăraşi”- inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 2, 
Secretarul general anunță faptul că la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă necesitatea prelungirii valabilității scrisorii de garanție bancară de la 

FGCR IFN SA,  motivat de faptul că, la castelul de apă  este nevoie  ca pentru punerea în funcțiune a agregatelor 

realizate prin proiect  să se înlocuiască actualul transformator electric, deoarece nu corespunde puterii electrice 

necesare, fapt ce întârzie terminarea lucrării la termen  precum și înlocuirea unei conducte de refulare și a unor 

vane. În continuare d-na Decu Adriana întreabă  despre modalitatea de plată a consultantului proiectului. Doamna 

Apostol Georgeta răspunde și spune că există linie bugetară în proiect unde au fost prevăzute sume pentru 

consultanță fiind încheiat contract în acest sens conform reglementărilor legale. Doamna  consilier Decu Adriana 

întreabă despre proiectul tehnic al proiectului dacă poate fi primit în format electronic. Doamna Apostol răspunde 

că este posibil însă nu știe cu privire la planșele componente din cadrul acestuia, de formatul acestora. Domnul 

consilier Cioroi Aurel spune că nu este normal să se plătească din nou comisionul de garantare, deoarece această 

sumă de bani se poate folosi în alte scopuri, de exemplu să se achiziționeze pubele pentru depozitarea gunoiului 

menajer.Doamna Apostol răspunde și spune că acest comision trebuie plătit conform prevederilor legale. Doamna 

Consilier Decu Adriana întreabă pe domnul primar dacă la castelul de apă s-a înlocuit bazinul. În continuare 

domnul primar prezintă faptul că, prin acest proiect s-a realizat încă un bazin de colectare de 300 mc care alături de 

cel existent de 400 mc o să acopere necesarul de apă  locuitorilor comunei, după care spune despre necesitatea unei 

conducte de refulare și a celor patru vane care nu mai funcționează la parametri optimi și trebuiesc înlocuite având 

în acest sens sume prinse în cadrul proiectului la capitolul diverse și neprevăzute. Domnul consilier Cioroi Aurel 
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întreabă dacă se modifică astfel valoarea proiectului. Domnul primar răspunde că nu se modifică. Au loc discuții în 

continuare  referitoare la faptul că se va opri alimentarea cu apă a localității unde domnul primar precizează faptul 

că, se încearcă reducerea la minimum a duratei de întrerupere a alimentării cu apă, aproximând că până cel târziu 

miercuri să se rezolve această problemă și anunță totodată că o să mai fie necesar să se întrerupă alimentarea încă o 

zi  când se vor realiza legăturile la instalația de apă la castel, însă vor fi anunțați cetățenii la acel moment  ca și de 

această dată.  

  Nemaifiind  alte  discuții  se prezintă în continuare  avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2, 

după care președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu un număr de 9 

voturi pentru și 6 voturi împotrivă( d-na Chiriță Silvia, d-na Decu Adriana, d-l Cioroi Aurel, d-l Tulpan 

Dobre, d-l Pană Victor, d-l Moroianu Ionuț) devenind astfel hotărârea cu nr. 13. Domnul primar 

intervine și spune că nu înțelege modalitatea de abordare a proiectelor comunei de către consilierii ce au 

votat împotriva proiectului de hotărâre. Doamna consilier Decu Adriana răspunde că nu este normal să se 

facă mai multe prelungiri ale duratei de execuție a proiectului și că executantul lucrărilor avea obligația să 

respecte termenul de realizare.Domnul primar răspunde că datorită pandemiei s-au întârziat  executarea 

lucrărilor precum și din cauza lucrărilor suplimentare necesare apărute pe parcursul execuției proiectului.  

În continuare se trece la dezbaterea punctului nr.2 al ordinii de zi: 
2. Proiect de hotărâre privind privind utilizare sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea 

unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți, județul 

Călărași -inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 2, 
Secretarul general anunță faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 

 Se dă cuvântul d-nei Apostol Georgeta care prezintă faptul că, se folosește din excedent suma 

necesară pentru plata situației de lucrări nr. 7 depusă de către executant, plata dirigintelui de șantier  

precum și a dotărilor prevăzute în proiect urmând ca ulterior să se depună cerere de plată iar la virarea 

acesteia de către minister să se reîntregească astfel excedentul bugetului local.Doamna consiliel Decu 

Adriana solicită explicații privind plata dirigintelui de șantier iar d-na Apostol explică modalitatea de  

plată. Nemaifiind  alte   discuții  se prezintă în continuare  avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2, 

după care președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi pentru (15), devenind astfel hotărârea cu nr. 14.  
Nemaifiind alte probleme, președintele de ședință  încheie şedinţa:  

»Întrucât problemele înscrise pe  proiectul ordinii de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ». 

 

 

 

    Preşedintele şedinţei ,                                                  Secretarul general al comunei Roseți,                                                                                                                                                                            

                        Silvia CHIRIȚĂ                                                                              Lavinia TĂNASE                                                                                         


