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PROCES VERBAL   
al şedinţei ordinare din 27.03.2018 

 
 

Încheiat astazi, 27.03.2018 cu ocazia  sedintei ordinare  a Consiliului Local al 
comunei Roseţi, judetul Calarasi, la care au participat un nr.de 15 consilieri locali din 15 aflati 
in functie.   

La sedinta participa 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.95/19.03.2018 emisă de Primarul comunei Roseti si a Convocarii  
nr.1921/19.03.2018, realizata de catre secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local 
Roseti în şedinţa ordinara, astazi 27.03.2018 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 si completarile ulterioare, şedinţa este 
statutară.Domnul primar solicita in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 R/A,  
suplimentarea  ordinii de zi  cu proiectul de hotarare privind modificarea si completarea HCL 
nr. 65/27.11.2017 privind implementarea proiectului ‘’Construire teren de fotbal pentru 
antrenament, vestiare, imprejmuire si iluminat in comuna Roseti, judetul Calarasi’’, urgenta 
fiind data de solicitarea de informatii suplimentare de catre Asociatia GAL Baraganul de Sud- 
Est cu privire la cererea de finantare depusa de comuna Roseti.  

In continuare d-na secretar da citire procesului verbal al sedintei ordinare din 
15.02.2018 la care nu sunt obiectii, dupa care  presedintele de sedinta supune la vot 
continutul acestuia care se aproba cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’.  

Se supune la vot, ordinea de zi, inclusiv suplimentarea  acesteia, 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 si 
rectificarea bugetului local;   
2.Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice; 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de închiriere a 
islazului comunal pentru pașunat animale precum și stabilirea taxei de pășunat pentru anul 
2018; 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la 
nivelul comunei Roseți, județul Călărași. 
5.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea completarea HCL nr. 
65/27.11.2017 privind implementarea proiectului ‘’Construire teren de fotbal pentru 
antrenament, vestiare, imprejmuire si iluminat in comuna Roseti, judetul Calarasi’’, 

  6.Raportul anual  al primarului comunei Roseti, privind starea economică, socială și de 
mediu a comunei Roseți în anul 2017. 
7. Diverse. 

 
   

Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 al ordinii de zi si anume: 
1.Proiect de hotărâre privind  aprobare utilizare sumă din excedentul anual al 

bugetului pentru finanțarea unor  cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2018 
precum si rectificarea bugetului local;   

D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate 
amendamente . 
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   Se da cuvantul d-nei Apostol Georgeta care prezinta raportul de specialitate intocmit in 
acest sens unde prezinta necesitatea utilizarii sumei de 99579 lei din excedentul bugetului 
local in vederea finantarii cheltuielilor privind studiile necesare pregatirii proiectelor 
’’Reabilitare , modernizare Scoala Gimnaziala Iancu Rosetti,’’ precum si ’’Construire teren 
de fotbal  pentru antrenament, vestiare, imprejmuire si iluminat in comuna Roseti, judetul 
Calarasi’’cat si plata achizitionarii unor echipamente.In continuare se prezinta avizele 
favorabile ale comisiilor  de specialitate, dupa care nefiind intrebari,  interventii, presedintele 
de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma propusa de catre initiator , acesta 
fiind adoptat cu unanimitate de voturi’’pentru’’,(15) devenind astfel hotararea cu nr. 7. 

Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 de la ordinea de zi si anume: 
2.Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice; 

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

Se prezinta in continuare de catre d-na Apostol Georgeta, raportul de specialitate 
intocmit in acest sens, dupa care se da citire adreselor inaintate de catre Scoala Gimnaziala 
’’Iancu Rosetti’’ si Gradinita cu Program Normal ’’Elisabeta Rosetti’’ prin care solicita 
decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice aferente lunii Ianuarie si Februarie a 
anului 2018. 

Se prezinta in continuare avizul favorabil al comisiei de specialitate, dupa care  nefiind 
discuti, intrebari privind materialele transmise, presedintele de sedinta supune la vot 
proiectul de hotarare in forma propusa de catre intiator, care se aproba cu unanimitate de 
voturi ‚’’pentru’’, devenind astfel hotararea cu nr. 8.  
       Se trece in continuare la punctul nr. 3 al ordinii de zi si anume: 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de 
închiriere a islazului comunal pentru pașunat animale precum și stabilirea taxei de 
pășunat pentru anul 2018; 

D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate 
amendamente . 
         Se da cuvantul d-lui viceprimar care prezinta faptul ca, este necesara aprobarea taxei 
anuale pentru pasunatul animalelor in carduri precum si aprobarea actului aditional nr. 1 la 
contractul pentru pasunat animale incheiat in anul 2017 cu crescatorii de animale pe o 
durata de 1 an cu posibilitatea de prelungire.In continuare d-l viceprimar da citire raportului 
de specialitate intocmit in acest sens. Domnul Rajnoveanu Costica intreaba de ce pretul este 
stabilit pentru animale adulte? D-l viceprimar raspunde ca in card nu se accepta tineret.In 
continuare au loc discutii privitoare la excluderea sintagmei adulte din continutul proiectului 
de hotarare. Se prezinta avizul favorabil al comisiei de specialitate, dupa care nefiind discutii, 
intrebari, se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu unanimitate de voturi 
’’pentru’’, devenind astfel hotararea cu nr.9. 
       Se trece in continuare la punctul nr. 4 al ordinii de zi si anume: 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor 
la nivelul comunei Roseți, județul Călărași. 

D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate 
amendamente . 
  Se da cuvantul d-lui primar care da citire Planului de analiza si acoperire a riscurilor la 
nivel de localitate intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare.Se prezinta in 
continuare avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, dupa care 
nefiind discutii, intrebari, presedintele de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in 
forma propusa de catre intiator care se aproba cu unanimitate de voturi’’pentru’’, devenind 
astfel hotararea cu nr. 10.  

Se trece la punctul nr. 5 al  ordinii de zi(suplimentarea ) si anume : 
5.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea completarea HCL nr. 
65/27.11.2017 privind implementarea proiectului ‘’Construire teren de fotbal pentru 
antrenament, vestiare, imprejmuire si iluminat in comuna Roseti, judetul Calarasi’’, 
         Se da cuvantul d-lui primar care prezinta faptul ca, in luna noiembrie a anului 2017 s-a 
aprobat de catre Consiliul Lcal Roseti, hotararea cu nr. 65/27.11.2017 privitoare la 
implementarea proiectului ‘’Construire teren de fotbal pentru antrenament, vestiare, 
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imprejmuire si iluminat in comuna Roseti, judetul Calarasi’’. Urmare acestei hotarari s-a 
depus de catre comuna Roseti, cererea de finantare inregistrata la Asociatia GAL 
Baraganul de Sud-Est sub nr. 6/08.01.2018. Urmare depunerii acestei cereri s-au cerut 
informatii suplimentare pe de o parte , referitoare la suprafata alocata pentru construirea 
acestui teren de fotbal, avand in vedere ca la pozitia nr. 18 din inventarul bunurilor ce 
alcatuiesc domeniul public al comunei Roseti este inscrisa suprafata totala a stadionului 
comunal de 17 400 mp, respectv  17539 mp din masuratori, fapt ce implica modificarea si 
completarea HCL nr. 65/2017, urmand ca sa alocam din suprafata totala de 17400 mp  o 
suprafata de 2652 mp pentru construirea acetui teren de fotbal si functie de aprobarea 
proiectului sa procedam la intocmirea documentatiei de dezmembrare precum si la 
includerea acestor modificari in inventarul domeniului public  si pe de alta parte cu privire la 
modificarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului(anexa la HCL nr. 65/2017).In 
continuare se prezinta avizul favorabil al comisiei de specialitate , dupa care nefiind discutii, 
intrebari, presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare care se aproba cu 
unanimitate de voturi ‘’pentru’’, devenind astfel  hotararea cu nr. 11. 

Se trece la prezentarea Raportului anual al primarului comunei Roseti, privind starea 
economică, socială și de mediu a comunei Roseți în anul 2017 intocmit in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile 
si completarie ulterioare.Domnul primar da citire raportului ce cuprinde activitatea 
desfasurata in anul 2017 la nivel de localitate precum si la nivel de aparat de specialitate al 
primarului comunei Roseti. 

 La punctul Diverse nu sunt  probleme , nu sunt inscrieri la cuvant. 
      Nemaifiind interventii, inscrieri la cuvant,presedintele de sedinta , încheie şedinţa:  
»întrucat problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ». 

 
 
 
 
 

     Preşedintele  şedinţei                                                       Secretarul comunei                                                                               
                        Marian NANU                                                                    Lavinia TĂNASE  


