PROCES VERBAL
al şedinţei de îndată din 13.08.2018
Încheiat astazi, 13 August 2018 cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local al
comunei Roseţi, judetul Calarasi, la care au participat un nr.de 14 consilieri locali din 15 aflați
în funcție, lipsind motivat d-l Raileanu Nita.
La sedință participă d-l Nicolae Rajnoveanu-primarul comunei Roseti, initiatorul
proiectelor de la ordinea de zi, secretarul comunei-Lavinia Tanase si d-na Apostol Georgeta
-inspector cheltuieli .
D-l primar deschide lucrările şedinţei, informand membrii consiliului local de faptul
că, în baza dispoziţiei nr.242/13.08.2018 emisă de Primarul comunei Roseti și a convocării
nr.5615/13.08.2018 realizată telefonic de către secretarul comunei, s-a convocat Consiliul
Local Roseți în şedinţă de indată, astazi 13.08.2018 orele 16.00, la sediul Primăriei comunei
Roseti, urgenta sedintei fiind plata contractului de lucrari si proiectarea privind investitia
‘’executare trotuar pe partea stanga a localitatii’’.
Sunt prezenţi 14 consilieri, iar potrivit art. 40 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificarile și completarile ulterioare, şedinţa este statutară.
In continuare d-na secretar da citire procesului verbal al sedintei din data de
30.07.2018 la care nu sunt obiectii. Dupa prezentarea continutului procesului verbal,
presedintele de sedinta supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare din data de
30.07.2018 care se aproba cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’ nefiind obiectii, dupa care
supune la vot ordinea de zi a sedintei care se aproba cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’,
aceasta fiind urmatoarea:

ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre privind aprobare utilizare sumă din excedentul anual al bugetului
local, pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2018 precum și
rectificarea bugetului local;
Se trece la dezbaterea punctului unic al ordinii de zi si anume:
1.Proiect de hotărâre privind aprobare utilizare sumă din excedentul anual al
bugetului local, pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul
2018 precum și rectificarea bugetului local;
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
Se da cuvantul d-nei contabil care prezinta necesitatea platii proiectarii si a executiei
privind investitia ‘’Executare trotuar pe partea stanga’’ in comuna Roseti, judetul Calarasi.
Nefiind intrebari, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma
propusa de catre initiator, care se aproba cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’, devenind astfel
hotararea cu nr. 38.
In incheiere domnul primar solicita si de aceasta data sprijinul pentru sarbatorirea
evenimentului Zilele comunei Roseti.
Nefiind interventii, inscrieri la cuvant, presedintele de sedinta încheie şedinţa:
»întrucat problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ».
Preşedintele şedinţei
Aurel NUȚU

Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE
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