PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din 30.07.2018
Încheiat astazi, 30.07.2018 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al
comunei Roseţi, judetul Calarasi, la care au participat un nr.de 15 consilieri locali din 15 aflați
în funcție.
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.217/19.07.2018 emisă de Primarul comunei Roseti și a convocării
nr.5097/19.07.2018 realizată de către secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local
Roseți în şedinţă ordinară, astazi 30.07.2018 orele 16.00, la sediul Primăriei comunei Roseti.
Sunt prezenţi 15 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
28.06.2018 la care nu sunt obiectii. Dupa prezentarea continutului procesului verbal,
presedintele de sedinta supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare din data de
28.06.2018 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 analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe
semestrul I a anului 2018 precum și stabilire măsuri de eficientizare a acestei activități;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și sărbătoririi evenimentului ’’Zilele
comunei Roseți’’-Editia a II-a ;
3.Proiect de hotărâre privind retragere drept folosință gratuită teren acordat în baza Legii nr.
15/2003;
4.Proiect de hotărâre privind aprobare cheltuieli naveta cadre didactice, aferente lunii Iunie
a anului 2018;
5.Proiect de hotărâre privind atribuire teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
6.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare aferente trimestrului II a anului
2018,
7.Diverse.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 al ordinii de zi si anume:
1.Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul
agricol pe semestrul I a anului 2018 precum și stabilire măsuri de eficientizare a
acestei activități;
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
Se da cuvantul d-nei secretar care prezinta raportul de specialitate /nota de
constatare cu privire la proiectul initiat prin care aduce la cunostinta stadiul completarii
registrelor agricole ale institutiei aferente perioadei 2015-2019 la semestrul I 2018 precum
si masurile propuse pentru imbunatatirea activitatii privind registrul agricol .Se prezinta in
continuare avizul favorabil al comisiei juridice, dupa care, nefiind intrebari, presedintele de
sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma propusa de catre initator, care se
aproba cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’, devenind astfel hotararea cu nr. 32.
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Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 de la ordinea de zi si anume:
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și sărbătoririi evenimentului
’’Zilele comunei Roseți’’-Editia a II-a ;
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
Se da cuvantul d-lui primar care prezinta membrilor consiliului faptul ca , evenimentul
privind Zilele comunei Roseti, aflat la editia a II- se doreste a fi la inaltimea asteptarilor
oamenilor din localitate insa in limita sumelor aprobate in buget cu aceasta destinatie. In
continuare d –l primar spune ca programul o sa fie asemanator cu cel de anul trecut, cu
programe artistice desfasurate de copii din cadrul scolilor, cu programe ale ansamblului
nostru de dansuri populare si alte ansambluri din localitati invecinate, cu programe ale unor
artisti cunoscuti, acordare de diplome pentru anumite calitati cetatenilor comunei.Se discuta
despre comerciantii care vor sa desfasoare activitati de comert la eveniment, sa vina sa
solicite acest lucru, sa achite la primarie taxa de comert stradal stabilita pe metru patrat si
pot desfasura activitati de comert. Domnul Raileanu Nita intreaba daca anul trecut primaria
a dat ceva gratuit oamenilor din localitate si anume mititei, deoarece anumiti cetateni asa iau comunicat . Domnul primar raspunde ca nu s-a dat nimic gratis oamenilor din localitate
insemnand alimente, cei ce au dorit sa manance ceva au facut-o pe cheltuiala proprie, insa
singurii carora li s-a acordat mititei au fost copii de la scolile noastre si copii din cadrul
ansamblurilor de dans, dupa prestarea efectuata in cadrul evenimentului, prin acest mic
gest, incercand si noi sa recunoastem efortul depus de catre acestia pentru infrumusetarea
evenimentului.Nefiind alte intrebari, discutii, in continuare se prezinta avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate din cadrul consiliului, dupa care presedintele de sedinta supune la
vot proiectul de hotarare in forma propusa de initiator, care se aproba cu unanimitate de
voturi ‘’pentru’’, devenind astfel hotararea cu nr. 33.
Se trece la dezbaterea punctului 3 al Ordinii de zi:
3.Proiect de hotărâre privind retragere drept folosință gratuită teren acordat în baza
Legii nr. 15/2003;
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
Se da cuvantul d-lui viceprimar care prezinta cererea numitului Tulpan Catalin prin
care solicita retragerea dreptului de folosinta a terenului acordat in baza Legii nr. 15/2003
si aprobat prin HCL nr. 26/28.05.2012, motivat de faptul ca, detine o alta locuinta pe raza
comunei. Se prezinta in continuare raportul comisiei de inventariere a terenurilor acordate in
baza Legii nr. 15/2003, dupa care se prezinta avizul favorabil al comisiei de specialitate din
cadrul consiliului. Nefiind intrebari, discutii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul
de hotarare in forma propusa de initiator care se aproba cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’,
devenid astfel hotararea cu nr.34.
Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi:
4.Proiect de hotărâre privind aprobare cheltuieli naveta cadre didactice, aferente lunii
Iunie a anului 2018;
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente.
Se da cuvantul d-nei Apostol Georgeta care prezinta raportul de specialitate intocmit
in urma adresei Scolii Gimnaziale prin care solicita decontul aferent lunii Iunie 2018 a anului
2018 pentru cadrele didactice de la Scoala Roseti si Gradinita Roseti.Se prezinta in
continuare avizul favorabil al comisiei de specialitate, dupa care nefiind discutii, intrebari se
supune la vot de catre presedintele de sedinta proiectul de hotarare in forma propusa de
catre initiator care se aproba cu unanimitate de voturi’’pentru’’, devenind astfel hotararea cu
nr.35.
Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi:
5.Proiect de hotărâre privind atribuire teren în conformitate cu prevederile Legii nr.
15/2003;
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente.
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Se da cuvantul d-lui primar care prezinta dosarul depus de catre d-l Dragoi Marian
Cristian, domiciliat in comuna Roseti prin care solicita acordarea unei suprafete de teren in
baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personala.Se prezinta in continuare raportul de specialitate intocmit de comisia
desemnata prin care se arata ca dosarul depus indeplineste conditiile de acordare ,urmand a
i se atribui suprafata de teren situat in intravilanul comunei Roseti. In continuare se prezinta
avizul favorabil al comisiei de specialitate. Nefiind discutii, intrebari cu privire la proiectul
transmis, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
unanimitate de voturi ‘’pentru’’, devenind astfel hotararea cu nr. 36.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 6 al ordinii de zi si anume:
6.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare aferente trimestrului II a
anului 2018,
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente.
Se da cuvantul d-nei Apostol Georgeta care prezinta raportul de specialitate intocmit
in acest sens, dupa care prezinta situatia veniturilor, platilor, excedentului precum si a
cheltuielilor efectuate, defalcate pe sectiuni(de functionare, de dezvoltare). In continuare se
prezinta avizul favorabil al comisiei de specialitate, dupa care nefiind discutii, 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.37.
Se trece la punctul 8
7. Diverse
Domnul primar invita toti membri consiliului sa se implice si sa acorde sprijin in
derularea in bune conditii a evenimentului Zilele comunei Roseti. In continuare d-l primar
prezinta membrilor consiliului importanta si gravitatea fenomenului PPA, PESTA PORCINA
AFRICANA, prezentand informatiile din cadrul Colegiului Prefectural si faptul ca, functie de
situatie este posibil sa se dispuna interzicerea intrarii in camp a cetatenilor, in vederea
diminuarii riscului de a propaga virusului in localitate.Domnul primar solicita ajutorul
membrilor consiliului sa informeze vecinii de importanta fenomenului, in acest sens primaria
a informat si a transmis pliante privind PPA.
Domnul Mihalache Gica, intreaba daca statul acorda despagubiri localitatilor
afectate/cetatenilor.Domnul primar raspunde ca da, iar d-l Rajnoveanu Costica, tehnician in
cadrul SC Mirovet SRL, prezinta faptul ca, cetatenii trebuie sa aiba animalele crotaliate.
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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