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PROCES VERBAL   

al şedinţei ordinare convocate la 30 Ianuarie 2020 

 

 

 

Încheiat astăzi, 30 Ianuarie 2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Roseţi, județul 

Călărași, la care au participat un nr.de 15 consilieri locali din 15 aflați în funcție.   

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

de zi, d-na Apostol Georgeta-inspector cheltuieli  și secretarul general al comunei-Lavinia Tănase  și d-l Popia 

Răducu, contabil  în cadrul SCUPAAC Roseți. 

           D-l  primar deschide lucrările şedinţei, informând  membrii consiliului local de faptul că, în baza dispoziţiei 

nr.35/20.01.2020 emisă de Primarul comunei Roseți și a convocării 472/20.01.2020 realizată de către secretarul 

general al comunei, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară astăzi  30.01.2020,  orele 16.00, la 

sediul Primăriei comunei Roseți, sala de ședințe. 

        Sunt prezenţi 15 consilieri, iar  potrivit art.137 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, şedinţa este 

statutară.  

   În continuare d-na secretar dă citire procesului verbal al ședinței de îndată din 8 Ianuarie 2020 la care nu 

sunt obiecții. În conformitate cu prevederile art. 135 alin.(6), (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

domnul primar solicită retragerea dezbaterii de la ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind  aprobarea 

bugetului  de venituri și cheltuieli  al comunei Roseți, județul Călărași pe anul  2020 și a proiectului de hotărâre 

privind aprobarea finanțării Asociației Club Sportiv Roseți motivat de necomunicarea de către AJFP a repartizării 

pe trimestre a sumelor pentru anul 2020 și solicită totodată suplimentarea ordinii de zi cu proiect de hotărâre 

privind delegarea competenței către  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS, 

județul Călărași, de a încheia contracte  în numele și pentru comuna Roseți, județul Călărași cu organizațiile  care 

implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor OIOREP(fost OTR), urgența fiind dată de 

respectarea prevederilor legale în domeniul deșeurilor și a protecției mediului. 

În continuare președintele de ședință domnul Tănase Gheorghe procedează la supunerea la vot a procesului 

verbal al ședinței din 8.01.2020, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’ nefiind obiectii, după care 

supune la vot ordinea de zi a ședinței  inclusiv suplimentarea acesteia care se aprobă de asemenea  cu unanimitate 

de voturi ‘’pentru’’, aceasta fiind următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare aferente trimestrului IV a anului 2019, 

2. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol  pe semestrul II  al 

anului 2019 precum și măsuri privind activitatea  de  înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 

2020-2024, 

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

fizice, domiciliați în comuna Roseți, județul Călărași, 

4. Proiect de hotărâre privind atribuire teren în folosință gratuită pe durata existenței construcției conform 

Legii nr. 15/2003,  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de închiriere a bunurilor aparținând domeniului 

public/privat al comunei Roseți, județul Călărași, 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de concesionare a bunurilor aparținând 

domeniului public/privat al comunei Roseți, județul Călărași, 

7. Proiect de hotărâre privind stabilire taxă închiriere spații din Căminul Cultural al comunei Roseți, 

8. Proiect de hotărâre privind aprobare  documentație PUZ-‘’Lotizare teren zona Est în vederea  acordării 

tinerilor din comuna Roseți pentru construirea de locuințe’’. 
9.   Proiect de hotărâre privind delegarea competenței către  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară         

ECOMANAGEMENT SALUBRIS, județul Călărași, de a încheia contracte  în numele și pentru comuna 

Roseți, județul Călărași cu organizațiile  care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a 

producătorilor OIOREP(fost OTR). 

 
Se trece la dezbaterea  punctului nr. 1 de la ordinea de zi , 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare aferente trimestrului IV a anului 2019, 

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

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit la proiectul de hotărâre inițiat în 

acest sens după care se dă cuvântul d-nei Apostol Georgeta  inspector cheltuieli în cadrul aparatului de specialitate 

care prezintă execuția bugetului local pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare la trimestrul IV al anului 

2019.  
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Președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului față de materialele transmise însă nefiind 

întrebări formulate se prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate, după care se supune la vot proiectul de 

hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă în unanimitate de 15 voturi pentru, devenind astfel 

hotărârea cu nr. 2. 

Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 al ordinii de zi și anume: 

2.Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol  pe semestrul 

II  al anului 2019 precum și măsuri privind activitatea  de  înscriere a datelor în registrul agricol pentru 

anul 2020-2024, 

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

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit la proiectul de hotărâre inițiat în 

acest sens după care se dă cuvântul d-nei secretar care prezintă stadiul completării registrului agricol la semestrul II 

al anului 2019 precum și măsuri privind modul de înscriere a datelor în registrul agricol în anul 2020 și modul de 

întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 și anume atât în format scris cât și în format elecronic. 

 Președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului față de materialele transmise însă nefiind 

întrebări formulate se prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate, după care se supune la vot proiectul de 

hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă în unanimitate de 15 voturi pentru, devenind astfel 

hotărârea cu nr. 3. 

Se trece la dezbaterea punctului nr. 3 al ordinii de zi și anume: 

          3. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili 

persoane fizice, domiciliați în comuna Roseți, județul Călărași, 

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

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit la proiectul de hotărâre inițiat în 

acest sens după care se prezintă raportul de specialitate întocmit de inspector în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului –persoana responsabilă cu evidența creanțelor provenind din amenzi.Domnul Milea Marian întreabă de 

ce sunt doar persoane din sector? D-l primar răspunde că în tabelul înaintat sunt beneficiari de venit minim 

garantat și persoane decedate pentru care sunt îndeplinite condițiile de declarare a stării de insolvabilitate. 

Președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului față de materialele transmise însă nemaifiind 

întrebări formulate se prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate, după care se supune la vot proiectul de 

hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă în unanimitate de 15 voturi pentru, devenind astfel 

hotărârea cu nr. 4. 

Se trece la dezbaterea punctului nr.4 al ordinii de zi și anume: 

          4. Proiect de hotărâre privind atribuire teren în folosință gratuită pe durata existenței construcției 

conform Legii nr. 15/2003,  

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

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit la proiectul de hotărâre inițiat în 

acest sens după care se prezintă raportul de specialitate întocmit de  comisia responsabilă cu inventarierea 

terenurilor disponibile a fi acordate conform Legii nr. 15/2003 potrivit căruia solicitanții se încadrează în 

prevederile legale și totodată se prezintă și amplasamentele pentru fiecare dintre solicitanți cu suprafețele aferente. 

În continuare se prezintă dosarele însoțite de actele necesare a d-lui I.G. respectiv U.M. ambii domiciliați în 

comuna Roseți prin care solicită teren intravilan în vederea realizării de locuințe. Președintele de ședință invită la 

discuții membrii consiliului față de materialele transmise însă nefiind întrebări formulate se prezintă avizul 

favorabil al comisiei de specialitate, după care se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către 

inițiator care se aprobă în unanimitate de 15 voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 5. 

Se trece la dezbaterea punctului nr.5 al ordinii de zi și anume: 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de închiriere a bunurilor aparținând 

domeniului public/privat al comunei Roseți, județul Călărași,  

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

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit la proiectul de hotărâre inițiat în 

acest sens după care se prezintă raportul de specialitate întocmit de secretarul general care prezintă necesitatea 

aprobării regulamentului de închiriere a bunurilor aparținând domeniului public/privat al comunei Roseți, județul 

Călărași, urmare a corelării acestuia cu prevederile  Codului Administrativ.  

Președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului față de materialele transmise însă nefiind 

întrebări formulate se prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate, după care se supune la vot proiectul de 

hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă în unanimitate de 15 voturi pentru, devenind astfel 

hotărârea cu nr. 6. 

Se trece la dezbaterea punctului nr.6 al ordinii de zi și anume: 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de concesionare a bunurilor aparținând 

domeniului public/privat al comunei Roseți, județul Călărași, 

D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 
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Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit la proiectul de hotărâre inițiat în 

acest sens după care se prezintă raportul de specialitate întocmit de secretarul general care prezintă necesitatea 

aprobării regulamentului de concesionare a bunurilor aparținând domeniului public/privat al comunei Roseți, 

județul Călărași, urmare a corelării acestuia cu prevederile  Codului Administrativ.  

Președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului față de materialele transmise însă nefiind 

întrebări formulate se prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate, după care se supune la vot proiectul de 

hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă în unanimitate de 15 voturi pentru, devenind astfel 

hotărârea cu nr. 7. 

Se trece la dezbaterea punctului nr.7 al ordinii de zi și anume: 

         7.Proiect de hotărâre privind stabilire taxă închiriere spații din Căminul Cultural al comunei Roseți, 

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

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit la proiectul de hotărâre inițiat în 

acest sens după care se prezintă raportul de specialitate prin care se propune actualizarea taxei privind închirierea 

spațiilor din incinta Căminului Cultural și a obiectelor de inventar la anumite evenimente. Președintele de ședință 

invită la discuții membrii consiliului față de materialele transmise, însă nefiind întrebări formulate se prezintă 

avizul favorabil al comisiei de specialitate, după care se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de 

către inițiator care se aprobă în unanimitate de 15 voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 8. 

Se trece la dezbaterea punctului nr.8 al ordinii de zi și anume: 

8.Proiect de hotărâre privind aprobare  documentație PUZ-‘’Lotizare teren zona Est în vederea  

acordării tinerilor din comuna Roseți pentru construirea de locuințe’’. 
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit la proiectul de hotărâre inițiat în 

acest sens după care se prezintă raportul de specialitate prin care se solicită supunerea spre aprobare a 

documentației PUZ conform reglementărilor legale în vigoare. Domnul Milea Marian dorește să știe când urmează 

a se atribui aceste locuri de casă. Domnul primar răspunde că acestea urmează a se acorda în cursul acestui an. 

Președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului față de materialele transmise, însă nefiind 

întrebări formulate se prezintă avizele favorabile ale comisiilor  de specialitate, după care se supune la vot proiectul 

de hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă în unanimitate de 15 voturi pentru, devenind astfel 

hotărârea cu nr. 9. 

Se trece la dezbaterea punctului nr.9 al ordinii de zi( suplimentar) și anume: 

9.Proiect de hotărâre privind delegarea competenței către  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară         

Ecomanagement Salubris, județul Călărași, de a încheia contracte  în numele și pentru comuna Roseți, 

județul Călărași cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a 

producătorilor OIOREP(fost OTR). 

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit la proiectul de hotărâre inițiat în 

acest sens urmare a adresei ADI Ecomanagement Salubris și a respectării prevederilor legale în domeniul 

deșeurilor.Se solicită avizul comisiei de sănătate, învățământ, protecția mediului, aviz care este favorabil. În 

continuare domnul primar prezintă faptul că, este necesar ca ADI să se ocupe de perfectarea acestor contracte cu 

fostele OTR-URI, actuale OIREP –uri  organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a 

producătorilor de deșeuri cu obligația ADI  de a respecta prevederile legale în materie în numele și pe seama 

comunei Roseți, acest lucru urmând a se vedea în anii următori în scăderea tarifului plătit de către utilizatori.   

Președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului,  însă nefiind întrebări formulate se supune la 

vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă în unanimitate de 15 voturi pentru, 

devenind astfel hotărârea cu nr. 10. 

 La diverse se  prezintă  de către d-l Popia Răducu contabil în cadrul SCUPAAC Roseți situația privind apa 

potabilă respectiv sume de încasat conform balanței la data de 31.12.2019  și totodată solicită realizarea 

automatizării la Castelul de apă pentru ca astfel toți angajații serviciului să încaseze , să efectueze citiri de 

apometre, să distribuie facturi clienților,să sigileze robineți la gospodăriile cu restanțe până la efectuarea plății,  în 

acest fel fiind îmbunătățită activitatea de colectarea a sumelor restante și implicit plata la zi a salariilor angajaților 

serviciului și a costurilor aferente acestuia.Domnul primar aduce la cunoștință faptul că, urmează să achiziționăm 

vidanja  iar prin proiectul pe care urmează să îl implementăm privind extinderea rețelei de canalizare se vor monta 

800 de apometre  cu bazine în afara locuinței fapt ce va ușura citirea apometrelor și totodată sigilarea robineților în 

caz de neplată. Legat de automatizarea castelului de apă, domnul primar spune ca  urmează a se include această 

investiție în planul anual pe 2020.    

Nemaifiind alte probleme, președintele de sedință  încheie şedinţa:  

»întrucat problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ». 

 

Preşedintele şedinţei   Secretar general                                                                                 

Gheorghe TĂNASE                                                                                           Lavinia TĂNASE                                                                                                            


