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PROCES VERBAL   

al şedinţei ordinare din data de 28.03.2022, ora 16.00 

 

 

 

Încheiat astăzi, 28 martie 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 14 consilieri participă fizic și 1 consilier(d-na Decu Adriana-Mihaela) participă conform solicitării 

prin mijloace electronice(grup wathapp). 

      D-l primar deschide lucrările şedinţei, informând despre faptul că, în baza dispoziţiei nr.72/18.03.2022  emisă de 

Primarul comunei Roseți și a convocării  nr.3099/18.03.2022  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 28.03.2022,  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. 

Ședința este condusă de doamna Chiriță Silvia.În continuare președintele de ședință  supune la vot  ordinea de 

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

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

 -Proces Verbal al ședinței extraordinare din 28.02.2022, 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z și a Regulamentului Local aferent pentru Construire 

Depozit Material Lemnos și Împrejmuire în comuna Roseți, județul Călărași, str. Plantelor, nr. 12, tarla 52/3, parcela 

111, nr. cadastral 2285-inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3, 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul nr. 4377/2017 privind închiriere 

suprafață de pajiște/islaz, domeniu privat al comunei Roseți,- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -

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

3. 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.2, 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili persoane fizice, 

domiciliați în comuna Roseți, județul Călărași precum și a unei persoane decedate,- inițiator, Primarul com. Roseți-

Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.3, 

5.Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care 

beneficiază utilizatorii  persoane fizice fără contract  de pe raza comunei Roseți, județul Călărași,- inițiator, 

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

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Roseți precum și validarea dispoziției 

primarului nr. 63 din 03.03.2022, - inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.2, 

7. Prezentarea de către primarul comunei Roseți a raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a 

comunei Roseți, județul Călărași pe anul 2021, 

8. Informări/Diverse. 

           După aprobarea ordinii de zi, președintele de ședință supune la vot procesul verbal al  ședinței extraordinare 
convocate de îndată la 28.02.2022  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 documentației P.U.Z și a Regulamentului Local aferent pentru 

Construire Depozit Material Lemnos și Împrejmuire în comuna Roseți, județul Călărași, str. Plantelor, nr. 12, 

tarla 52/3, parcela 111, nr. cadastral 2285-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. 

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă solicitarea SC DAILY BUSINESS PARTNER referitoare la  PUZ 

Construire depozit material lemnos și împrejmuire în comuna Roseți, județul Călărași, tarla 52/3, parcela 111, str. 

Plantelor, nr. 12. În continuare d-l primar prezintă avantajul construirii acestui depozit de material lemnos, în sensul 

că se pot creea locuri de muncă pentru cetățenii comunei.Nemaifiind alte intervenții, discuții, întrebări se prezintă în 
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continuare  avizele favorabile 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 un unanimitate de voturi(15) pentru  devenind astfel hotărârea cu nr. 

18.   

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul nr. 4377/2017 privind 

închiriere suprafață de pajiște/islaz, domeniu privat al comunei Roseți,- 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. 

 Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă necesitatea diminuării suprafeței de islaz din contractul de închiriere 

nr. 4377/2017 datorită diminuării efectivelor de animale deținute de către titularul contractului. 

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. 19. 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice,- 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 aprobării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice 

aferente lunii februarie a anului curent. 

        Nefiind  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. 20. 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili persoane 

fizice, domiciliați în comuna Roseți, județul Călărași precum și a unei persoane decedate,- 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 faptul că se impune procedura de declarare a stării de 

insolvabilitate și în continuare chemarea în instanță a  acestor contribuabili pentru transformării acestor sume 

datorate și neachitate în ore de muncă în folosul comunității.   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. 21. 

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

5.Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de 

care beneficiază utilizatorii persoane fizice fără contract de pe raza 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. 

  Se dă cuvântul domnului primar care prezintă faptul că se impune majorarea taxei speciale de salubrizare a 

utilizatorilor persoane fizice fără contract datorită majorării de la 01.03.2022 a tarifuluide colectare a deșeurilor de 

către operatorul zonei 3.Nefiind  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. 22. 

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

 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Roseți precum și validarea 

dispoziției primarului nr. 63 din 03.03.2022, inițiator, Primarul com.Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia 

nr.2, 

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

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

hotărâre și nefiind discuții se prezintă în continuare  avizul favorabil al comisiei de specialitate 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. 23. 

 În continuare se prezintă cererea parohiei Roseți 2 prin care solicită sprijin pentru asigurarea unor 

cheltuieli. Domnul primar  intervine și spune că din sumele alocate comunei noastre de la Consiliul Județean            

s-au prins  sume pentru toate cele trei parohii, acestea urmând să depună documentațiile necesare prevăzute de 

reglementările din OG nr. 82/2001, respectiv, HGR nr. 1470/2002. 

 În  conformitate cu prevederile art. 225 alin.(3) din OUG nr. 57/2019, în continuare d-l primar prezintă 

raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunei Roseți în anul 2021, dând citire acestuia. 

         La finalul ședinței domnul consilier Cioroi Aurel întreabă pe domnul primar despre stadiul locurilor de casă 

ce urmează a fi atribuite tinerilor din localitate. Domnul primar răspunde că se lucrează atât la rețeaua de energie 

elecrică cât și la lucrarea de dezmembrare a suprafeței în loturi individuale. Doamna Chiriță Silvia întreabă despre 
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transport dacă se va remedia situația. Domnul primar răspunde că o să meargă la Consiliul Județean șă afle ce se 

poate rezolva cu această problemă. 

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                                                                                         


