PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din 30.05.2018
Încheiat astzi, 30.05.2018 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.163/21.05.2018 emisă de Primarul comunei Roseti și a convocării
nr.3602/21.05.2018 realizată de către secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local
Roseți în şedinţă ordinară, astazi 30.05.2018 orele 15.00, 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 se solicita suplimentarea
ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare
-Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de
care beneficiaza utilizatorii fara contract de pe raza comunei Roseti , judetul Calarasi precum
si aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare,
-Proiect de hotarare privind rectificare buget local,
-Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate privind infiintarea serviciului
de iluminat public in comuna Roseti, a regulamentului de organizare si functionare, a
caietului de sarcini, a indicatorilor de performanta precum si stabilirea formei de gestiune,
urgenta includerii pe ordinea de zi fiind data de plata facturilor catre SC REBU SA a
serviciilor prestate la utilizatorii fara contracte incheiate de salubrizare, a insuficientei
sumelor privind plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap precum si a necesitatii
infiintarii serviciului de iluminat public urmare a adresei de la ANRSC.
In continuare d-na secretar da citire procesului verbal al sedintei din data de
25.04.2018 la care nu sunt obiectii.
Doamna secretar solicita propuneri pentru alegerea presedintelui de sedinta in
vederea desfasurarii sedintei in conditii de legalitate, primul punct al ordinii de zi fiind de
altfel
1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de sedință;
D-l Poenaru Tudor propune pe d-l Nutu Aurel. Nemaifind alte propuneri se supune la
vot proiectul de hotarare care se aproba cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’, devenind astfel
hotararea cu nr. 19, d-l Nutu Aurel urmand a-si exercita atributiile prevazute de lege si a
conduce lucrarile sedintei curente precum si a sedintelor aferente lunii Iunie si Iulie a anului
2018.
In continuare presedintele de sedinta ales supune la vot procesul verbal al sedintei
ordinare din data de 25.04.2018 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 alegerea președintelui de sedință;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții conform
numărului maxim de posturi pentru anul 2018;
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3.Proiect de hotărâre privind aprobare cheltuieli naveta cadre didactice aferente lunii Aprilie
a anului 2018;
4.Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de
care beneficiaza utilizatorii fara contract de pe raza comunei Roseti , judetul Calarasi precum
si aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare,
5.Proiect de hotarare privind rectificare buget local,
6.Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate privind infiintarea serviciului
de iluminat public in comuna Roseti, a regulamentului de organizare si functionare, a
caietului de sarcini, a indicatorilor de performanta precum si stabilirea formei de gestiune,
7. Diverse.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 al ordinii de zi si anume:
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții conform
numărului maxim de posturi pentru anul 2018;
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
Doamna secretar prezinta adresa Institutiei Prefectului-judetul Calarasi prin care s-a
comunicat numarul maxim de posturi pentru anul 2018 si anume 36 de posturi plus un
post de sofer suplimentar cf. pct. 5 din anexa la OUG 63/2010, practic numarul maxim nu
se modifica. In continuare se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate dupa
care nefiind intrebari, discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma propusa de
initiator care se aproba cu unanimitate de voturi pentru, devenind astfel hotararea cu nr.
20.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 3 de la ordinea de zi si anume:
3.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, adresa Scolii si Gradinitei
Roseți prin care inainteaza decontul cadrelor didactice pentru luna Aprilie 2018 a anului
2018.
Se prezinta in continuare avizele favorabile ale comisiilor 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. 21.
Se trece la dezbaterea punctului 4 al Ordinii de zi:
4.Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul
prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract de pe raza comunei Roseti ,
judetul Calarasi precum si aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de
salubrizare.
Se da cuvantul d-lui viceprimar care prezinta raportul de specialitate intocmit in acest
sens. In continuare au loc discutii cu privire la cetatenii care nu au incheiat contracte de
prestari servicii de salubrizare cu SC RER Ecologic Service REBU SA, operator pe Zona 3
Calarasi in cadrul Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara Ecomanagement
Salubris.Domnul consilier Raileanu Nita solicita ca ridicarea gunoiului sa se faca duminica
intrucat dumnealui lucreaza si nu are cine sa scoata gunoiul din gospodarie in cursul
saptamanii. Domnul viceprimar raspunde si explica faptul ca, ridicarea gunoiului se face
dupa un orar stabilit de comun acord cu primaria si ca trebuie sa tinem cont de faptul ca
ridicarea gunoiului se realizeaza inca din poarta in poarta si nu de la platformele stabilite prin
proiect,acest lucru constituind o facilitate pentru cetatenii comunei noastre, urmand ca se se
realizeze in curand si montarea pubelelor pe platformele existente . Totodata d-l viceprimar
aduce la cunostinta faptul ca, stabilirea acestei taxe este o obligatie legala a autoritatilor
administratiei publice (in acest sens s-a inaintat de catre d-na secretar extras din Legea nr.
101/2006) in acest sens impreuna cu angajatul societatii ne-am deplasat in localitate pentru
a sprijini acest demers si anume ca toti cetatenii comunei sa incheie contracte de
salubrizare, fiind de altfel o necesitate si o obligatie legala, insa sunt si situatii unde la acest
moment fie nu au incheiat contracte , fie au incheiat insa nu pentru numarul real de
persoane declarat la registrul agricol,iar pentru aceste situatii( neincheiere de contracte,
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nedeclarare numar real de persoane, comuna Roseti trebuie sa plateasca pentru numarul de
persoane fara contract, existand in acest sens un sold existent de plata catre societatea SC
RER Ecologic Service REBU SA de aproximativ 43000 lei, fiind de altfel si notificati in acest
sens, urmand a fi executati silit.Domnul viceprimar explica faptul ca aceasta taxa este
imperios necesara a fi stabilita, desi ideal ar fi ca toate gospodariile sa incheie contracte cu
operatorul. Se explica in continuare modalitatea greoaie a urmaririi de catre primarie a
gospodariilor ce nu au incheiat contracte cu operatorul, insa trebuie rezolvata aceasta
situatie, deoarece atata vreme cat beneficiezi de un serviciu trebuie sa platesti pentru
acesta, spune d-l viceprimar.Se prezinta in continuare avizele comisiilor juridica si buget
finante din cadrul consiliului, dupa care se supune la vot proiectul de hotarare care se
aproba cu un numar de 13 voturi ‘’pentru’’ si doua abtineri apartinand d-lui Raileanu Nita si
d-lui Nutu Aurel, devenind astfel hotararea cu nr. 22.
Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi:
5. Proiect de hotarare privind rectificare buget local,
Se da cuvantul d-nei contabil care aduce la cunostinta faptul ca nu sunt suficiente
sumele pentru plata aferenta lunii Mai a indemnizatiilor pentru persoane cu handicap si in
acest sens este necesara rectificarea bugetului local cu suma de 5000 lei.Nefiind discutii,
presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu unanimitate
de voturi ‘’ pentru’’, devenind astfel hotararea cu nr. 23.
Se trece la dezbaterea punctului 6 al Ordinii de zi:
6.Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate privind infiintarea
serviciului de iluminat public in comuna Roseti, a regulamentului de organizare si
functionare, a caietului de sarcini, a indicatorilor de performanta precum si stabilirea
formei de gestiune.
Se da cuvantul d-lui viceprimar care prezinta nota de fundamentare intocmita in acest
sens de primarul comunei cu privire la necesitatea delegarii serviciului de iluminat public la
nivelul comunei Roseti, fiind intocmite in acest sens studiu de oportunitate, regulament de
organizare si functionare, caiet de sarcini, indicatori de performanta.Se aduce la cunostinta
adresa ANRSC nr. 513038/2017 prin care ni s-a solicitat analizarea starii actuale a modului
de organizare a serviciului de iluminat public si realizarea demersurilor ce se impun pentru
organizarea serviciului in conformitate cu prevederile legale in vigoare.Se prezinta in
continuare avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local (comisia de
invatamant, sanatate, protectie sociala, protectie copii, activitati social culturale), dupa care
nefiind discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
unanimitate de voturi pentru, devenind astfel hotararea cu nr. 24.
Se trece la punctul 7
7. Diverse
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
Aurel NUȚU

Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE
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