PROCES VERBAL
al şedinţei de îndată din 04.04.2018
Încheiat astzi, 04.04.2018 cu ocazia ședinței de îndată 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.124/04.04.2018 emisă de Primarul comunei Roseti și a convocării
nr.2318/04.04.2018, realizată de către secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local
Roseți în şedinţa de îndată, astazi 04.04.2018 orele 16.00, la sediul Primăriei comunei
Roseti, urgența fiind dată de adresa CNI SA privind implementarea proiectului -Sală de
sport Școlară în comuna Roseți, județul Călărași, prin care se solicită documnete necesare
precum și plata unor situații de lucrări privind executare trotuare in comuna Roseti, judetul
Calarasi.
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 ordinare din
27.03.2018 la care nu sunt obiectii, după care președintele de ședință supune la vot
conținutul acestuia care se aprobă cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’.
Se supune la vot, ordinea de zi, care se aprobă cu unanimitate de voturi”pentru”,
aceasta fiind următoarea:
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;
2.Proiect de hotărâre privind aprobare predare către MDRAP prin’’C.N.I’’ S.A , a
aamplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
Proiect pilot-’’Sală de sport școlară din comuna Roseți, județul Călărași’’.

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 .
Se da cuvantul d-nei Apostol Georgeta care prezinta raportul de specialitate intocmit
in acest sens unde prezinta necesitatea platii contravalorii lucrare aferenta investitieiExecutare trotuare in comuna Roseti, judetul Calarasi precum si a contravalorii unei masini
de numarat banii si depistare a falsurilor necesare bunei desfasurari a activitatii.
In continuare domnul primar spune ca trebuie efectuata plata situatiilor de lucrari
prezentate de constructor privind trotuarele, lucrările fiind reluate dupa perioada de iarnă.
Domnul consilier Nuțu Aurel intervine și spune că degeaba se fac trotuare , deoarece
cetățenii circulă tot pe șoseaua principală. Domnul primar raspunde ca aici trebuie să
intervină Poliția.
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Nefiind intrebari si alte 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. 12.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 de la ordinea de zi si anume:

2.Proiect de hotărâre privind aprobare predare către MDRAP prin’’C.N.I’’ S.A , a
aamplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiții Proiect pilot-’’Sală de sport școlară din comuna Roseți, județul Călărași’’.
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
Se prezinta in continuare de catre d-l primar adresa nr. 4162/03.03.2018 a CNI SA
prin care se solicită documente in vederea implementarii proiectului ’’Sala de sport Scolara
in comuna Roseti, judetul Calarasi’’, dupa care se prezinta raportul compartimentului de
specialitate intocmit in acest sens. In continuare domnul primar explica faptul ca, noi avem
obligatia ca sa punem la dispozitie documentele solicitate, sa asiguram cheltuielile privind
utilitatile(apa, energie, incalzire),sa predam amplasamentul, adica terenul Scolii unde se va
realiza investitia, sa mentinem destinatia acestuia si intretinerea pe o perioada de minimum
15 ani, restul fiind treaba CNI SA. Domnul consilier Sisman Vasile, intreaba despre sursa de
incalzire a salii de sport avand in vedere ca spatiul destinat este foarte mare. Domnul primar
raspunde ca probabil se va achizitiona o centrala de capacitate mare ca cea de la Caminul
Cultural, insa este prematur sa vorbim acum despre asta, o sa vedem pe parcurs.
Nemaifiind interventii, 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. 13.
In incheiere domnul primar adreseaza urari cu ocazia sarbatorilor de Paște,
membrilor consiliului local si multumeste acestora pentru participare si implicare.
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
Marian NANU

Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE
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