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PROCES VERBAL   
al şedinţei ordinare din 28.06.2018 

 
 

Încheiat astazi, 28.06.2018 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.197/19.06.2018 emisă de Primarul comunei Roseti și a convocării  
nr.4381/19.06.2018 realizată de către secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local 
Roseți  în şedinţă ordinară, astazi 28.06.2018 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 conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, d-l primar solicita 
suplimentarea ordinii de zi cu urmatorul proiect de hotarare: 
-Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Roseti 
in vederea exercitarii de catre acesta a  atributiilor comunei Roseti in Adunarea Generala a 
ADI Ecomanagement Salubris,urgenta includerii pe ordinea de zi fiind data de sedinta ADI 
ce urmeaza a avea loc la data de 03.07.2018 privind modificarea tarifelor pentru serviciul de 
salubrizare. 

In continuare d-na secretar da citire procesului verbal al sedintei  din data de 
30.05.2018 la  care nu sunt obiectii.Dupa prezentarea continutului procesului verbal, 
presedintele de sedinta supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare din data de 
30.05.2018 care se aproba cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’ nefiind obiectii, dupa care 
supune la vot ordinea de zi a sedintei ( inclusiv suplimentarea acesteia) care se aproba cu 
unanimitate de voturi ‘’pentru’’, aceasta fiind urmatoarea: 

 
  

ORDINE DE ZI: 
1.Proiect de hotărâre privind încetare contract de concesiune nr. 45/16.10.2001, 
2.Proiect de hotărâre privind încetare contract de concesiune nr. 43/16.10.2001, 
3.Proiect de hotărâre privind încetare contract de concesiune nr. 35/16.10.2001, 
4.Proiect de hotărâre privind aprobare cheltuieli naveta cadre didactice, aferente lunii Mai a 
anului 2018; 
5.Proiect de hotărâre privind atribuire teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,  

  6.Proiect de hotarare privind  utilizare  sume din excedentul anual pentru finanțarea unor 
cheltuieli de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local, 
  7.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei 
Roseti in vederea exercitarii atributiilor comunei Roseti, judetul Calarasi in Adunarea 
Generala a ADI Ecomanagement Salubris, 
  8.Diverse 
  Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 al ordinii de zi si anume: 
1.Proiect de hotărâre privind încetare contract de concesiune nr. 45/16.10.2001, 

D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate 
amendamente . 
         Se da cuvantul d-lui viceprimar care prezinta raportul de specialitate intocmit in acest 
sens precum si cererea numitului Vladareanu Ionel privind renuntarea la terenul acordat 
pentru construirea unei locuinte.Domnul viceprimar prezinta faptul ca, urmare a inventarierii 
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situatiei privind terenurile concesionate reiese o suprafata disponibila de acordat cetatenilor 
comunei in baza Legii nr. 15/2003 de 2540 mp.In continuare d-l viceprimar prezinta faptul 
ca de la data acordarii suprafetei de teren s-a achitat taxa de concesiune de catre d-l 
Vladareanu Ionel, insa nu s-a construit pe suprafata de teren acordata.Se prezinta faptul ca 
pana la data  retragerii concesiunii, d-l Vladareanu Ionel are obligatia achitarii taxelor si 
impozitelor aferente.In continuare se prezinta avizul favorabil al comisiei de specialitate din 
cadrul Consiliului Local Roseti. Au loc discutii privind amplasamentul acestor suprafete, 
unde d-l Raileanu Nita aduce la cunostinta faptul ca, in acea zona este titlu de proprietate 
emis pe numele defunctului Bogatu Dumitrache  pentru o suprafata de aproximativ 700 mp. 
Domnul viceprimar raspunde ca nu este vorba despre acel cvartal si prezinta faptul ca, 
toate suprafetele inventariate privind locurile concesionate se confrunta cu cartile funciare 
aferente.Nemaifiind alte intrebari, 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. 25. 
       Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 de la ordinea de zi si anume: 
2.Proiect de hotărâre privind încetare contract de concesiune nr. 43/16.10.2001, 

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 Vladareanu Nicolae 
privind renuntarea la terenul acordat pentru construirea unei locuinte.Domnul viceprimar 
prezinta faptul ca, de la data acordarii suprafetei de teren s-a achitat taxa de concesiune de 
catre d-l Vladareanu Nicolae , insa nu s-a construit pe suprafata de teren acordata.Se 
prezinta faptul ca pana la data  retragerii concesiunii, d-l Vladareanu Nicolae are obligatia 
achitarii taxelor si impozitelor aferente.In continuare se prezinta avizul favorabil al comisiei 
de specialitate din cadrul Consiliului Local Roseti.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’’, devenind astfel hotararea cu nr. 26. 

Se trece la  dezbaterea punctului 3 al Ordinii de zi: 
3.Proiect de hotărâre privind încetare contract de concesiune nr. 35/16.10.2001, 

D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate 
amendamente . 
       Se da cuvantul d-lui viceprimar care prezinta cererea numitei Vladareanu Florenta(fosta 
Tomosoiu) privind renuntarea la terenul acordat pentru construirea unei locuinte.Domnul 
viceprimar prezinta faptul ca, de la data acordarii suprafetei de teren s-a achitat taxa de 
concesiune de catre d-na Vladareanu Florenta , insa nu s-a construit pe suprafata de teren 
acordata.Se prezinta faptul ca pana la data  retragerii concesiunii, d-na Vladareanu Florenta 
are obligatia achitarii taxelor si impozitelor aferente.In continuare se prezinta avizul favorabil 
al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Roseti.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’’, devenind astfel hotararea cu nr. 27. 

         Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi: 
4.Proiect de hotărâre privind aprobare cheltuieli naveta cadre didactice, aferente lunii 
Mai 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 Mai a anului 2018 
pentru cadrele didactice de la Scoala Roseti si Gradinita Roseti.Se prezinta in continuare 
avizele favorabile ale comisiilor 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. 
28. 

Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi: 
5.Proiect de hotărâre privind atribuire teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 
15/2003,  
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D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate 
amendamente. 

Se da cuvantul d-lui primar care prezinta dosarul depus de catre d-l Papara Marian, 
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 360 m.p. teren situat in  intravilanul comunei  Roseti, lotul nr. 45/13, zona D. In 
continuare se prezinta avizele favorabile ale comisiilor 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. 
29. 

Se trece la dezbaterea punctului nr. 6 al ordinii de zi si anume: 
  6.Proiect de hotarare privind  utilizare  sume din excedentul anual pentru finanțarea 
unor cheltuieli de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local, 

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

Se da cuvantul d-nei contabil care prezinta raportul de specialitate intocmit in acest 
sens prin care se  aduce la cunostinta faptul ca, s-au achizitionat conform planului anual de 
investitii, camere de supraveghere pentru care este necesara efectuarea platii precum si 
plata unor studii de teren, documentatii la proiectele depuse de catre comuna Roseti, fiind 
necesara folosirea din excedent a sumei de 62847 lei, suma ce rectifica bugetul local al 
comunei Roseti.Se prezinta in continuare avizul favorabil al comisiei de specialitate din 
cadrul Consiliului Local, 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.   
30. 
         Se trece la dezbaterea  punctului 7 al Ordinii de zi: 
7.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei 
Roseti in vederea exercitarii atributiilor comunei Roseti, judetul Calarasi in Adunarea 
Generala a ADI ’’ Ecomanagement Salubris’’. 
          Se da cuvantul d-lui primar care prezinta faptul ca la data de 3 iulie 2018 este 
convocata adunarea generala a ADI Ecomanagement Salubris, iar pe ordinea de zi a 
sedintei este si propunerea de majorare a tarifului de salubrizare in Zona 3 Calarasi.Prin 
adresa nr.3497/26.06.2018 ADI Ecomanagement Salubris ne solicita mandat special in baza 
caruia reprezentantul comunei sa poata vota in cadrul dunarii Generale a ADI, drept pentru 
care s-a initiat prezentul proiect de hotarare ce a facut obiectul suplimnetarii ordinii de zi de 
la sedinta curenta.In continuare au loc discutii referitoare la pretul practicat de catre SC 
REBU SA. Domnul primar le aduce la cunostinta  membrilor Consiliului Local  faptul ca, pot  
sa participe la sedinta din data de 03.07.2018.In continuare domnul primar da citire Notei 
privind  documentatiile prezentate spre aprobare in AGA  ECOMANAGEMENT SALUBRIS , 
respectiv punctul 5 din nota unde se regaseste solicitarea SC RER ECOLOGIC SERVICE 
BUCURESTI  REBU SA de majorare a tarifului de colectare in Zona 3 Calarasi, cu 
precizarea ca aceasta crestere a valorii de contract se incadreaza in marja  permisa de 
Legea nr. 100/2006 iar nivelul tarifelor dupa majorare  respecta limitele tarifelor prevazute in 
planul tarifar de crestere, parte a contractului de finantare.Au loc discutii referitoare la 
majorarea tarifului. Domnul primar prezinta faptul ca majorarea are la baza in principal  
majorarea salariului minim brut pe tara care incepand cu data de 01.01.2018 precum si 
faptul ca, ridicarea gunoiului menajer se face din poarta in poarta si nu de la punctele de 
colectare stradala stabilite prin proiect. Se ia o pauza , timp in care comisia juridica 
analizeaza proiectul de hotarare initiat. Se reiau lucrarile sedintei cu prezentarea avizului 
favorabil al comisiei juridice asupra proiectului de acordare a mandatului special  privind 
solicitarea de majorare a tarifului de catre SC RER Ecologic Service Bucuresti  REBU SA .  
      Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare  care 
se aproba cu unaimitate de voturi ‘’pentru’’, devenid astfel hotararea cu nr. 31, domnul 
primar urmand a exercita atributiile comunei Roseti prevazute la art. 16 alin(2), (3)  din 
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Statutul asociatiei, in cadrul ADI ECOMANAGEMENT SALUBRIS, respectiv de a-si exercita 
votul cu privire la majorarea tarifului de salubrizare solicitat de catre Sc Rebu Sa. 

Se trece la punctul 8  
8. Diverse 
 Domnul consilier Milea Marian  aduce la cunostinta faptul ca, nu functioneaza 

iluminatul public pe strada Soarelui, precum si faptul ca la Parcul de la Castelul de apa , in 
urma realizari anumitor lucrari au ramas expuse cuie ce pot provoca rani copiilor ce se joaca 
in parc si solicita sa se ia masuri in acest sens.Domnul primar spune ca de cate ori 
constatati anumite probleme va rog sa sunati, sa incercam daca este posibil  sa le rezolvam 
in timp util, nu sa asteptam pana la sedinta de consiliu.  

Domnul primar multumeste pentru participare si implicare membrilor consiliului 
      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                                                       Secretarul comunei                                                                               
                        Aurel NUȚU                                                                    Lavinia TĂNASE  


