PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din 15.02.2018
Încheiat astazi, 15.02.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al
comunei Roseţi, judetul Calarasi, la care au participat un nr.de 15 consilieri locali din 15 aflati
in functie.
La sedinta participa 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.54/09.02.218 emisă de Primarul comunei Roseti si a Convocarii
nr.1001/09.02.2018, realizata de catre secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local
Roseti în şedinţa ordinara, astazi 15.02.2018 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 si completarile ulterioare, şedinţa este
statutară.Domnul primar solicita in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 R/A,
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul
local a Asociatiei Club sportiv Roseti in anul 2018.In continuare d-na secretar anunta membri
consiliului despre necesitatea alegerii presedintelui de sedinta ce o sa conduca sedinta
curenta si sedintele aferente lunii Martie si Aprilie.
Domnul Ene Niculai propune pe d-l Nanu Marian. Nemaifiind alte propuneri se
supune la vot propunerea d- lui Ene Niculai care se aproba cu unanimitate de voturi pentru,
devenind astfel hotararea cu nr. 2 , d-l Nanu Marian, urmand a conduce sedintele aferente
lunii Februarie, Martie si Aprilie a anului 2018.
In continuare d-na secretar da citire procesului verbal al sedintei ordinare din
30.01.2018 la care nu sunt obiectii, dupa care presedintele de sedinta supune la vot
continutul acestuia care se aproba cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’.
Se supune la vot, ordinea de zi, inclusiv suplimentarea acesteia, care se aproba cu
unanimitate de voturi”pentru”, aceasta fiind urmatoarea:
ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetare aferente trimestrului IV al anului
2017 precum si incheierea exercitiului bugetar;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Roseti pe
anul 2018;
4.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 15/10.03.2017 privind
aprobarea indicatorilor tehnico – economici precum şi a asigurării finanţării de la bugetul
local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanţează de către stat prin P.N.D.L. pentru
obiectivul de investiţii “ Reabilitarea ,modernizare Scoala Gimnaziala ’’Iancu Rosetti’’ in
comuna Roseţi, judeţul Călăraşi’,
5, Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii Asociatiei Club Sportiv Roseti in anul
2018,
6. Diverse.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 de la ordinea de zi si anume:
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetare aferente trimestrului IV
anului 2017;
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D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
Se da cuvantul d- nei Apostol Georgeta care prezinta executia bugetara aferenta
anului 2017, veniturile aferente anului 2017 precum si cheltuielile defalcate pe sectiuni, dupa
care prezinta excedentul bugetului local al anului 2017 precum si sumele de incheiere a
exercitiului bugetar.
In continuare se prezinta avizul favorabil ale comisiei de specialitate, dupa care
nemaifiind intrebari, 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. 3.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 3 de la ordinea de zi si anume:
3.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Roseti pe
anul 2018;
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, sumele repartizate de catre
Consiliul Judetean precum si sumele comunicate de catre AJFP Calarasi
privind
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale.In
continuare d-na Apostol prezinta repartizarea sumelor primite pe titluri, capitole, articole si
alineate, sumele pe buget local si buget de stat. In continuare au loc discutii privind
proiectele ce urmeaza a fi derulate in localitate, avansul primit pentru proiectul pe extindere
canalizare, dupa care se prezinta avizele favorabile intocmite de catre comisiile de
specialitate si nefiind discuti, intrebari privid materialele transmise, presedintele de sedinta
supune la vot proiectul de hotarare privind bugetul local al comunei Roseti pe anul 2018, in
forma propusa de catre intitator, care se aproba cu unanimitate de voturi ‚’’pentru’’, devenind
astfel hotararea cu nr. 4.
Se trece in continuare la punctul nr. 4 al ordinii de zi si anume:
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
4.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 15/10.03.2017 privind
aprobarea indicatorilor tehnico – economici precum şi a asigurării finanţării de la bugetul
local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanţează de către stat prin P.N.D.L. pentru
obiectivul de investiţii “ Reabilitarea ,modernizare Scoala Gimnaziala ’’Iancu Rosetti’’ in
comuna Roseţi, judeţul Călăraşi’(actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului),
Se da cuvantul d lui primar care prezinta faptul ca, urmare a depunerii documentatiei la
minister si a verificarii acesteia de catre specialisti au fost cerute completari printre care si
actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului conform devizului actualizat al
lucrarilor, indicatori care au fost aprobati prin HCL nr. 15/10.03.2017, precizand faptul ca, in
urma actualizarii acestora, precum si a completarii documentatiei solicitate, urmeaza a se
semna contractul de finantare a proiectului“ Reabilitarea, modernizare Scoala Gimnaziala
’’Iancu Rosetti’’ in comuna Roseţi, judeţul Călăraşi’.Se prezinta in continuare raportul de
specialitate intocmit de catre dl Negoita Marian Cosmin, dupa care d l primar prezinta
capitolele si subcapitolele de cheltuieli precum si participarea comunei Roseti la
cofinantarea proiectului.In continuare se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate, dupa care nefiind discutii, intrebari, se supune la vot proiectul de hotarare in
forma propusa de catre initiator care se aproba cu unanimitate de voturi ’’pentru’’, devenind
astfel hotararea cu nr. 5.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi(suplimentarea ) si anume :
5.Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii Asociatiei Club Sportiv Roseti in anul 2018.
Se da cuvantul d-lui viceprimar care prezinta raportul de specialitate intocmit ca
urmare a participarii in data de 18.01.2018 la adunarea generala a ACS Roseti prin care a
fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018, unde au participat si consilierii
locali din cadrul comisiei de invatamant sanatate, tineret si sport, dupa care d -l viceprimar
prezinta necesitatea sustinerii financiare de la bugetul local a activitatii sportive de la nivelul
comunei Roseti.Se prezinta in continuare avizul favorabil al comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului local, dupa care nefiind discutii, intrebari si avand in vedere aprobarea
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bugetului local al comunei Roseti, presedintele de sedinta supune la vot contractul de
finantare al Asociatiei Club Sportiv Roseti pe anul 2018, care se aproba cu unanimitate de
voturi ’’pentru’’, devenind astfel hotararea cu nr. 6.
6. Se trece la punctul :Diverse
Se inscrie la cuvant d-l Milea Marian care ridica problema schimbarii programului
autobuzelor ce apartin firmei ALI TRANS. Domnul Milea spune ca de la terminarea vacantei
intersemestriale s-a schimbat programul curselor, in sensul ca nu se mai efectueaza
dimineata cursa cu plecare din Roseti la ora 7.20 , unde elevii ajungeau la cursuri la orele
7.50 si era in regula, insa in prezent ora de plecare a acestei curse a fost decalata si elevii
intarzie la cursuri . Domnul primar in cadrul sedintei, apeleaza telefonic pe d-l director al
societatii si aduce la cunostinta problema ridicata de catre d-l Milea Marian. Domnul director
raspunde telefonic si spune ca exista in cadrul firmei o echipa de monitorizare a
curselor/traseelor care nu i-au adus la cunostinta acest fapt, insa spune ca aceasta
problema se va remedia , urmand ca plecarea de la Roseti , dimineata sa se faca la ora
solicitata de catre d-l primar si consilierii locali. Se multumeste pentru raspuns de catre d-l
primar si membri consiliului.
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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