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PROCES VERBAL   

al şedinţei ordinare din data de 27.04.2022, ora 16.00 

 

 

 

Încheiat astăzi, 27 aprilie 2022 cu ocazia ședinței ordinare de lucru 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 toți cei 15 consilieri locali din cadrul consiliului local aflați în 

funcție din care 13 consilieri locali participă fizic și 2 consilieri locali (d-na Chiriță Silvia și d-l Milea Marian) 

participă conform solicitărilor prin mijloace electronice(grup wathapp). 

      D-l primar deschide lucrările şedinţei, informând despre faptul că, în baza dispoziţiei nr.121/19.04.2022  emisă 

de Primarul comunei Roseți și a convocării  nr.4373/19.04.2022  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 ordinară  la data de 27.04.2022,  ora 16.00,  atât cu prezența fizică a consilierilor locali la sediul Primăriei 

comunei Roseți, sala de ședințe precum și prin modalități electronice(sms, telefon, whatapp,e-mail, etc.). 

Ședința este condusă de domnul Cioroi Aurel-Constantin președinte de ședință care  supune la vot  ordinea de 

zi a ședinței  ce se aprobă cu unanimitate  de voturi pentru (15 ) de către consilierii locali( atât cei ce participă fizic 

cât și de către cei ce participă pe grupul CL Roseți wathapp), aceasta fiind următoarea: 

 -Proces Verbal al ședinței ordinare din 28.03.2022, 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință precum și a potențialului președinte de ședință pentru 

următoarele trei luni de zile-inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1, 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării obiectivului de investiții ÎNFIINȚARE SISTEM DE 

DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, aprobarea cererii de finanțare 

precum și aprobarea devizului general estimativ în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny-inițiator, 

Primarul comunei Roseți-Nicolae Râjnoveanu, aviz comisia nr.1, nr. 2, nr. 3, 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate 

al primarului comunei Roseți precum și a instituțiilor publice de interes local cu personalitate juridică de la nivelul 

comunei Roseți, județul Călărași,- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.1, 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de 

învățământ din comuna Roseți, județul Călărași,- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia 

nr.3, 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la trimestrul I al anului 2022- inițiator, Primarul 

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

6.Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023- inițiator, 

Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.1,nr. 2, nr. 3, 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Roseți, validarea dispoziției primarului 

nr. 118 din 15.04.2022 precum și utilizare sume din excedentul bugetului local în anul 2022- inițiator,Primarul com. 

Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.2, 

8.Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol la trimestrul I al anului 2022, 

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

9.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a două imobile aparținând 

domeniului privat al comunei Roseți, județul Călărași, inițiator,Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz 

comisia nr.1, nr.2,nr. 3, 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru suprafața de pășune/islaz zona Nord precum 

și prelungirea duratei de valabilitate a unor contracte de închiriere pășune/islaz șituate în zona Nord, zona Baicu, 

zona Castel și care aparțin comunei Roseți, domeniu privat al acesteia, inițiator,Primarul com. Roseți-Nicolae 

Râjnoveanu, -aviz comisia nr.2, 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru suprafața de 110.9259 hectare islaz aparținând 

domeniului privat al comunei Roseți-zona Castel în vederea închirierii prin licitație publică precum și aprobarea de 

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

12. Informări/Diverse. 

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

data de 28.03.2022  transmis pe grupul whatapp CL Roseți, 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: 
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1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință precum și a potențialului președinte de 

ședință pentru următoarele trei luni de zile-inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 

1, . 

Secretarul general anunță faptul că la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă necesitatea alegerii președintelui de ședință pentru următoarele  trei luni 

de zile precum și a potențialului președinte ce va înlocui președintele titular în caz de absență sau participare 

electronică. Domnul Tulpan Didi propune pe d-l Cioroi Aurel și pe D-na Decu Adriana-Mihaela. Nemaifiind alte 

propuneri se prezintă în continuare  avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1  după care președintele de ședință 

supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu un un număr de 13 voturi pentru și două abțineri ale persoanelor 

nominalizate devenind astfel hotărârea cu nr. 24.   

În continuare se trece la dezbaterea punctului nr.2 al ordinii de zi: 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării obiectivului de investiții ÎNFIINȚARE SISTEM 

DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, aprobarea cererii 

de finanțare precum și aprobarea devizului general estimativ în cadrul Programului Național de Investiții 

Anghel Saligny-inițiator, Primarul comunei Roseți-Nicolae Râjnoveanu, aviz comisia nr.1, nr. 2, nr. 3, 
Secretarul general anunță faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 

 Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă oportunitatea aplicării pe programul Anghel Saligny a obiectivului de 

investiții Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Roseți, urmare a preluării tuturor proiectelor ce 

nu au avut finanțare și au fost depuse pe Programul Operațional Infrastructura Mare și urmare a suplimentării sumelor 

alocate programului Anghel Saligny.Doamna Decu Adriana întreabă  despre următorii pași de parcurs cu privire la 

acest proiect. Domnul primar răspune că următorul pas este încărcarea pe platforma programului a cererii de finanțare 

inclusiv hotărârea Consiliului local de aprobare a implementării obiectivului și a documentelor solicitate în cadrul 

programului. În continuare domnul primar spune că prin acest program se vor executa și branșamentele la 

gospodării.Nefiind alte discuții  se prezintă în continuare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2, 

nr. 3, 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. 25. 

În continuare se trece la dezbaterea punctului nr.3 al ordinii de zi: 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții a aparatului de 

specialitate al primarului comunei Roseți precum și a instituțiilor publice de interes local cu personalitate 

juridică de la nivelul comunei Roseți, județul Călărași,- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -

aviz comisia nr.1, 

       Secretarul general anunță faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 

         Se dă cuvântul domnului primar care prezintă necesitatea modificării structurii organizatorice a comunei Roseți 

respectiv  a  aparatului de specialitate al primarului precum și a instituțiilor publice cu personalitate juridică. Au loc 

discuții referitoare la posturile de asistenți personali ai persoanelor cu handicap gradul I grav.Domnul Cioroi Aurel 

spune despre situația de la nivelul municipiului Călărași unde sunt angajate persoane pentru persoanele cu handicap 

grav.Domnul primar prezintă în acest sens procentul alocat de către stat pentru plata asistenților personali și 

contribuția noastră.D-na secretar spune că în situația în care persoana cu handicap grav optează pentru asistent 

personal și obține avizul DGASPC în acest sens, se face angajarea asistentului personal în mod obligatoriu, postul 

fiind exceptat de la numărul maxim de posturi comunicat de Instituția Prefectului conform OUG nr. 63/2010. 

       Nefiind  discuții se prezintă în continuare  avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1, 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. 26. 

În continuare se trece la dezbaterea punctului nr.4 al ordinii de zi: 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la 

unitățile de învățământ din comuna Roseți, județul Călărași,- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, 

-aviz comisia nr.3, 

 Secretarul general anunță faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 

         Se dă cuvântul domnului primar care prezintă necesitatea aprobării decontului  aferent lunii martie pentru 

cadrele didactice ce fac naveta.   Nefiind  discuții se prezintă în continuare  avizul favorabil al comisiei de 

specialitate nr. 3, 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. 27. 

În continuare se trece la dezbaterea punctului nr.5 al ordinii de zi 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la trimestrul I al anului 2022- 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 domnului primar care prezintă necesitatea și obligativitatea aprobării execuției bugetare la 

trimestrul I a anului 2022. 

  Nefiind  discuții față de materialele transmise ce însoțesc proiectul de hotărâre inițiat, în continuare se 

prezintă 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. 28. 
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În continuare se trece la dezbaterea punctului nr.6 al ordinii de zi 

6.Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023- 

inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.1,nr. 2, nr. 3, 

Secretarul general anunță faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente.Domnul primar 

prezintă necesitatea și obligativitatea indexării cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 

conform Codului Fiscal. 

Președintele de ședință întreabă dacă sunt discuții față de materialele transmise ce însoțesc proiectul de hotărâre 

și nefiind discuții se prezintă în continuare  avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3, după 

care supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru 

(15), devenind astfel hotărârea cu nr. 29 

În continuare se trece la dezbaterea punctului nr.7 al ordinii de zi 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Roseți, validarea dispoziției 

primarului nr. 118 din 15.04.2022 precum și utilizare sume din excedentul bugetului local în anul 2022- 

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

 Secretarul general anunță faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 

Domnul primar prezintă necesitatea validării dispoziției nr. 118/2022 prin care s-a rectificat bugetul local cu sumele 

aferente ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie precum și necesitatea utilizării de 

către SCUPAAC a unor sume din excedentul bugetului serviciului pentru plata unor contribuții.D-na Decu Adriana 

întreabă dacă se mai fac angajări în cadrul serviciului și care este situația încasărilor la acest moment. Domnul 

primar răspunde că la acest moment nu se fac angajări însă ar fi necesar ocupat postul vacant de la stația de epurare 

și cât privește situația încasărilor urmează a se solicita la angajații seviciului și a se comunica la următoarea ședință. 

Domnul consilier Echim Aurelian spune că a discutat cu salariații serviciului și că ar fi necesară suplimentarea cu 

un post sau chiar două însă situația financiară nu permite la acest moment acest lucru. Domnul primar spune despre 

faptul că în această perioadă se fac demersuri de către serviciu la ANRSC pentru a majora prețul la apă, în acest 

sens fiind depuse documentele solicitate.Nemaifiind alte întrebări,discuții se prezintă în continuare  avizul favorabil 

al comisiei de specialitate nr. 2,  după care supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator care se 

aprobă cu unanimitate de voturi pentru (15), devenind astfel hotărârea cu nr. 30 

În continuare se trece la dezbaterea punctului nr.8 al ordinii de zi 

8.Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol la trimestrul I al anului 

2022, inițiator,Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.2, 

 Secretarul general anunță faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 

Nefiind  discuții față de materialele transmise ce însoțesc proiectul de hotărâre inițiat, în continuare se prezintă 

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. 31. 

În continuare se trece la dezbaterea punctului nr.9 al ordinii de zi 

9.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a două imobile 

aparținând domeniului privat al comunei Roseți, județul Călărași, inițiator,Primarul com. Roseți-Nicolae 

Râjnoveanu, -aviz comisia nr.1, nr.2,nr. 3, 

Secretarul general anunță faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 

 În continuare se prezintă  necesitatea realizării lucrării de alipire a două imobile teren ce vor face obiectul 

solicitărilor de teren la legea nr. 15/2003 din zona Est deoarece au fost emise două cărți funciare cu același 

amplasament, însă categorie de folosință diferită.Nefiind  discuții față de materialele transmise ce însoțesc proiectul 

de hotărâre inițiat, în continuare se prezintă avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1,nr.2,nr. 3 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. 32. 

În continuare se trece la dezbaterea punctului nr.10 al ordinii de zi 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru suprafața de pășune/islaz zona Nord 

precum și prelungirea duratei de valabilitate a unor contracte de închiriere pășune/islaz șituate în zona Nord, 

zona Baicu, zona Castel și care aparțin comunei Roseți, domeniu privat al acesteia, inițiator,Primarul com. 

Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.2, 

Secretarul general anunță faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 

Domnul primar prezintă faptul că, urmare a solicitărilor de prelungire a duratei unor contracte de închiriere suprafețe 

de islaz și în vederea obținerii de venituri la bugetul local s-a procedat la realizarea unor rapoarte de evaluare pentru 

islazul din zona Nord și zona Castel în vederea obținerii prețului/ha/an.Au loc discuții legate de islazul din zona 

Baicu unde d-l Cioroi spune că ar fi necesară închirierea unui utilaj pentru a împinge molozul de pe malul Borcei 

pentru a recupera astfel din suprafața ocupată. Domnul primar răspunde că nu se poate împinge molozul dincolo de 

taluzul apei și că anual situația este întreținută sub control cu utilajele noastre până la viitura de gradul II.În continuare 

au loc discuții referitoare la trecerea în zona Baltă a cetățenilor cu utilaje. Domnul primar spune că S.C Dorna nu 

trece cu podul utilajele cetățenilor din cauza furturilor.Nemaifiind discuții față de materialele transmise ce însoțesc 
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proiectul de hotărâre inițiat, în continuare se prezintă 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. 33. 

În continuare se trece la dezbaterea ultimului punct al ordinii de zi 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru suprafața de 110.9259 hectare islaz 

aparținând domeniului privat al comunei Roseți-zona Castel în vederea închirierii prin licitație publică 

precum și aprobarea de măsuri organizatorice specifice, inițiator,Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -

aviz comisia nr.2, 

Secretarul general anunță faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 

Domnul primar prezintă faptul că avem o solicitare de suprafață de islaz din zona Castel drept pentru care s-a 

procedat la realizarea unui raport de evaluare în vederea stabilirii prețului/ha/an, urmând a fi închiriat prin licitație 

publică.Nefiind discuții față de materialele transmise ce însoțesc proiectul de hotărâre inițiat, în continuare se 

prezintă 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. 34. 

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,                                                                                                                                                                            
                     Aurel-Constantin CIOROI                                                              Lavinia TĂNASE                                                                                         


