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PROCES VERBAL   

al şedinţei ordinare  din 26 Martie  2020 

 

 

Încheiat astăzi, 26 Martie 2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Roseţi.   

La ședință participă d-l Nicolae Râjnoveanu-primarul comunei Roseți, inițiatorul proiectelor de la ordinea 

de zi, d-l viceprimar Ene Niculai, d-na Apostol Georgeta-inspector cheltuieli  și secretarul general al comunei-

Lavinia Tănase. 

           D-l  primar deschide lucrările şedinţei, informând faptul că, în baza dispoziţiei nr.89/18.03.2020 emisă de 

Primarul comunei Roseți și a convocării 2122/18.03.2020  realizată de către secretarul general al comunei, s-a 

convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară astăzi  26.03.2020,  orele 16.00, la sediul Primăriei comunei 

Roseți, sala de ședințe.Totodată domnul primar aduce la cunoștință faptul că urmare a declarării stării de urgență 

datorită pandemiei SARS-Cov-2 ședința se va desfășura telefonic. Doamna secretar anunță faptul că a transmis 

toate materialele necesare ședinței constând în proiectele de hotărâre aferente ordinii de zi, procesul verbal al 

ședinței din 20 Februarie, raport  privind starea economico-socială și de mediu pe anul 2019 și totodată anunță 

faptul că a solicitat telefonic consilierilor locali suplimentarea ordinii de zi în conformitate cu prevederile art. 135 

alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare cu următoarele 

proiecte de hotărâre 

-proiect de hotărâre privind completarea regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local, 

-proiect de hotărâre privind utilizare sume din excedent și rectificarea bugetului local, urgența fiind dată de 

necesitatea desfășurării ședințelor în condiții de siguranță pe starea de urgență precum și rezolvarea problemelor 

datorate stării de urgență la nivel de localitate.  

Doamna secretar anunță  în continuare faptul că, toți consilierii locali au  luat cunoștință de toate proiectele 

de la ordinea de zi prin  materialele aferente ședinței transmise fiecăruia personal la domiciliu și  au aprobat cu 

unanimitate de voturi pentru toate proiectele de hotărâre transmise în forma propusă de către inițiator. Consilierii 

locali care au votat prin prin sms sunt următorii: 

1.Enache Mircea, 

2.Mihalache Gică, 

3.Barbu Daniel, 

4.Echim Aurelian-Valentin, 

5.Nuțu Aurel, 

6.Șișman Vasile, 

7.Tănase Gheorghe, 

8.Milea Marian, 

9.Râjnoveanu Costel, 

10.Cristache Nicolae, 

11.Nanu Marian.  

Consilierii locali care au votat telefonic sunt următorii: 

Tănase Niță, 

Răileanu Niță,  

Poenaru Tudor iar d-l Ene Niculai este prezent la locul desfășurării ședinței respectiv sala de consiliu. 

În continuare  urmare a mesajelor primite și a convorbirilor telefonice cu fiecare consilier local, respectiv  cu 

președintele de ședință în persoana d-lui Tănase Gheorghe, președinții comisiilor de specialitate,  d-na secretar 

anunță faptul că, nu au fost formulate amendamente, au fost avizate favorabil toate proiectele de hotărâre de către 

comisiile de specialitate din cadrul consiliului local și totodată nu au fost obiecții cu privire la conținutul procesului 

verbal al ședinței din data de 20 Februarie, a fost aprobată ordinea de zi cu unanimitate de voturi pentru inclusiv 

suplimentarea acesteia după cum urmează: 

-Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local 

Roseți. 

-Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință, 

-Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadrelor didactice,  

-Proiect de hotărâre privind atribuire teren pentru construire locuință conform Legii nr. 15/2003, 

-Proiect de hotărâre privind modificare stat de funcții SCUPAAC Roseți, 

-Proiect de hotărâre privind actualizare taxă salubrizare pentru utilizatorii fără contract, 

-Proiect de hotărâre privind aprobare act adițional la contract de închiriere islaz nr. 3446/30.04.2014, 

-Proiect de hotărâre privind aprobare act adițional la contract de închiriere islaz nr. 3434/30.04.2014, 

-Proiect de hotărâre privind aprobare act adițional la contract de închiriere islaz nr. 3443/30.04.2014, 
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-Proiect de hotărâre privind aprobare raport de evaluare privind suprafață de islaz în vederea închirierii  prin 

licitație precum și măsuri organizatorice, 

-Proiect de hotărâre privind utilizare sume din excedent precum și rectificare buget local,  

-Raport anual privind starea economică socială și de mediu a comunei Roseți pentru anul 2019 

-Informări/Diverse. 

Astfel urmare a exprimării voturilor prin sms transmise secretarului general al comunei precum și a 

convorbirilor telefonice cu membrii consiliului local Roseți, au fost adoptate  cu unanimitate de voturi pentru 

următoarele: 

-Hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local 

Roseți-HCL nr. 17. 

-Hotărâre privind alegere președinte de ședință-HCL nr. 18, 

-Hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadrelor didactice-HCL nr. 19,  

-Hotărâre privind atribuire teren pentru construire locuință conform Legii nr. 15/2003-HCL nr. 20, 

-Hotărâre privind modificare stat de funcții SCUPAAC Roseți-HCL nr. 21, 

-Hotărâre privind actualizare taxă salubrizare pentru utilizatorii fără contract-HCL. nr. 22, 

-Hotărâre privind aprobare act adițional la contract de închiriere islaz nr. 3446/30.04.2014-HCL nr. 

23, 

-Hotărâre privind aprobare act adițional la contract de închiriere islaz nr. 3434/30.04.2014-HCL nr. 

24, 

-Hotărâre privind aprobare act adițional la contract de închiriere islaz nr. 3443/30.04.2014- HCL nr. 

25, 

-Hotărâre privind aprobare raport de evaluare privind suprafață de islaz în vederea închirierii  prin 

licitație precum și măsuri organizatorice-HCL nr.26, 

-Hotărâre privind utilizare sume din excedent precum și rectificare buget local-HCL nr. 27,  

Doamna secretar anunță faptul că urmare a convorbiriilor telefonice domnul consilier  Milea Marian este de 

părere că  urmare a pandemiei COVID-19 este necesară închiderea magazinelor alimentare de pe raza localității 

la orele 16-18 ca măsură de protecție împotriva  COVID -19, iar d-l Nuțu Aurel a anunțat despre familia Vasile 

Paul rude cu dumnealui precum și d na Bălan Maria care are în îngrijire pe fiu persoană cu handicap gradul I 

Grav, să fie în atenția primăriei pentru realizarea aprovizionării cu alimente contracost deoarece până la această  

dată dumnealui ca rudă se ocupa cu aprovizionarea acestor persoane, însă urmare a stării de urgență instituite și a 

ordonanțelor militare în vigoare nu se mai poate ocupa de îngrijirea acestora, riscând primirea de  sancțiuni . La 

finalul ședinței d-l primar prezintă raportul privind starea economico- socială și de mediu a comunei Roseți pentru 

anul 2019. 

   Având în vedere modalitatea de desfășurare a ședinței și anume prin intermediul telefonului, în 

încheiere domnul primar încheie şedinţa. 

 

 

 

 

 

  

Preşedintele şedinţei   Secretar general                                                                                 

Gheorghe TĂNASE                                                                                           Lavinia TĂNASE                                                                                                            


