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PROCES VERBAL   

al şedinţei ordinare convocate la data de 24 noiembrie 2021, ora 16.00 

 

 

 

Încheiat astăzi, 24 noiembrie 2021 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Roseţi.   

La ședință participă d-l Nicolae Râjnoveanu-primarul comunei Roseți, secretarul general al comunei-

Lavinia Tănase  precum și cei 15 consilieri locali din cadrul consiliului local aflați în funcție dintre care doamna și 

Decu Adriana-Mihaela și d-l Banu Ionuț participă prin mijloace electronice(grup wathapp). 

      D-l primar deschide lucrările şedinţei, informând despre faptul că, în baza dispoziţiei nr. 296 din 17.11.2021 

emisă de Primarul comunei Roseți și a convocării  nr.10844/17.11.2021  realizată de către secretarul general al 

comunei, însoțită de toate materialele necesare ședinței, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară la 

data de 24.11.2021,  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), cu excepția consilierilor locali izolați la domiciliu care pot participa exclusiv prin mijloace electronice de 

comunicare. 

Având în vedere participarea prin miljoace electronice ( grupul wathapp) la ședința de astăzi a d- lui Banu 

Ionuț, președinte de ședință ales pentru luna noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie 2022, d-l primar în vederea 

bunei desfășurări a ședinței  în conformitate cu prevederile art. 123 alin.(3) din OUG nr. 57/2019 solicită  

suplimentarea ordinii de zi cu proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință și solicită totodată avizul 

comisiei juridice la acest proiect. În continuare au loc propuneri pentru alegerea dintre consilierii locali a unui 

președinte de ședință care să conducă ședința curentă din  24.11.2021. Domnul Tulpan Dobre propune pe domnul 

Râjnoveanu Costică. Nemaifiind alte propuneri și văzând avizul  favorabil  acordat cu unanimitate de voturi pentru 

al comisiei juridice,  se supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință  care se 

aprobă cu un număr de 14 voturi pentru și o abținere a d-lui Râjnoveanu Costică devenind astfel hotărârea nr. 52, 

d-l Râjnoveanu Costică urmând a conduce ședința curentă din 24.11.2021.  

În continuare președintele de ședință supune la vot  ordinea de zi inclusiv suplimentarea acesteia care se 

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

-Proces Verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată la 04.11.2021,  

1. Proiect de hotărâre privind  alegere președinte ședință-inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, 

-aviz comisia nr.  1, 

2. Proiect de hotărâre privind rectificare buget local-inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -

aviz comisia nr. 2, 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice-inițiator, Primarul com. 

Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.3. 

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

fizice, domiciliaţi în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi precum și a unor persoane decedate- inițiator, Primarul       

com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.1, 

5.  Informări/Diverse. 

După aprobarea ordinii de zi președintele de ședință solicită supunerea la vot a procesului verbal al ședinței 

extraordinare convocate de îndată la 04.11.2021, trimis pe grupul de whatsapp consilierilor locali, conținutul 

acestuia fiind aprobat cu unanimitate de voturi pentru, nefiind obiecții aduse din partea membrilor consiliului.  

În continuare se continuă cu dezbaterea punctului nr. 2 al proiectului ordinii de zi și anume: 
2. Proiect de hotărâre privind rectificare buget local-inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae 

Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 2, 

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

Se dă cuvântul domnului primar care prezintă necesitatea  rectificării bugetului local cu sumele primite 

pentru cererea de plată  nr. II de rambursare TVA  aferentă proiectului Extindere rețea de canalizare menajeră 

și modernizarea gospodăriei de apă......, precum și solicitarea serviciului de apă și canalizare de rectificare a 

bugetului  cu sume încasate  peste bugetul inițial precum și utilizarea sumei din excedent pentru cheltuieli de 

funcționare.Se prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 2 din cadrul consiliului și nefiind discuții, președintele 

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

voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 53. 

În continuare se continuă cu dezbaterea punctului nr. 3 al proiectului ordinii de zi și anume: 



2 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice-inițiator, Primarul com. 

Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.3. 

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

Se prezintă de către d-l primar adresele de solicitare a sumelor ce reprezintă cheltuieli cu naveta a cadrelor 

didactice din cadrul școlii și grădiniței. Se prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 3 din cadrul consiliului și 

nefiind discuții, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator care se 

aprobă cu unanimitate de voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 54. 

În continuare se continuă cu dezbaterea punctului nr. 4 al proiectului ordinii de zi și anume: 
4.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor  contribuabili, 

persoane fizice, domiciliaţi în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi precum și a unor persoane decedate- 

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

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă faptul că pentru toate persoanele cuprinse în anexa la proiectul de 

hotărâre s-au efectuat verificări privind deținerea de bunuri la instituțiile abilitate. Se prezintă în continuare 

avizul favorabil al comisiei de specialitate, după care  nefiind întrebări, discuții, președintele de ședință supune 

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

devenind astfel hotărârea cu nr. 55. 

Se trece la punctul  Informări/Diverse 

Se dă citire cererii depuse de către un cetățean domiciliat în comuna Borcea prin care solicită 

concesionarea unei suprafețe de teren pe raza comunei noastre pentru prestare activități economice pe o durată 

de 99 de ani și cu posibilitatea de achiziționare la orice moment. Domnul primar comunică faptul că, terenul 

aferent fostei brutării poate fi concesionat, însă urmează a se realiza corespondență cu acest cetățean, deoarece 

solicitarea nu este făcută în conformitate cu prevederile legale urmând a se comunica acestuia și  a solicita 

informații suplimentare. 

În continuare domnul primar informează consilierii locali despre faptul că la finalul lunii noiembrie se vor 

începe lucrările la sala de sport, proiect derulat prin Compania Națională de Investiții.  

În continuare d-na Chiriță Silvia întreabă despre proiectul depus pentru gaze la nivelul localității ce se 

cunoaște? Domnul primar răspunde că se așteaptă informații de la minister, deoarece ce a depins de noi s-a 

realizat/depus. 

Domnul Milea Marian ridică problema programului autobuzelor firmei SC Aly Trans Com, care nu 

satisface solicitările cetățenilor referitor la cursele efectuate. Domnul primar răspunde că s-au realizat întâlniri 

cu reprezentanții acestei firme, însă răspunderea aparține Consiliului Județean. Pe acestă cale domnul primar 

solicită membrilor consiliului să realizeze solicitare în acest sens în numele Consiliului Local Roseți către 

Consiliul Județean, urmând ca în paralel și autoritatea executivă să facă demersuri în acest sens .  

Domnul Răileanu Nită prezintă situația unui număr de 4 copii care fac naveta la școala din localitatea 

noastră și solicită ca aceștia să fie preluați de către microbuzul școlar. 

În continuare se comunică d-lui Cioroi Aurel răspunsul solicitat  în ședința din 04.11.2021 privind suma 

cheltuită pentru înlocuirea lămpilor la iluminatul public  și firma care a realizat această lucrare.  

Nemaifiind alte probleme, președintele de ședință  încheie şedinţa:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Preşedintele şedinţei ,      Secretar general al comunei Roseți,                                                                                                                                                                            

                     Costică RÂJNOVEANU Lavinia TĂNASE                                                                                          


