
 1 

PROCES VERBAL   
al şedinţei ordinare din 30.07.2019 

 
Încheiat astăzi, 30.07.2019 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, secretarul comunei-Lavinia Tănase, d-na Apostol Georgeta -inspector cheltuieli și d-na  Decu Adriana, locuitor 
al comunei  Roseți care asistă în conformitate cu prevederile art. 138 alin.(1) lit.c) din Codul Adminstrativ, la 
lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Roseți. 
           D-l primar deschide lucrările şedinţei, informând  membrii consiliului local de faptul că, în baza dispoziţiei 
nr.193/22.07.2019 emisă de Primarul comunei Roseți și a convocării  nr.5777/22.07.2019 realizată de către 
secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară, astăzi  30.07.2019  orele 16.00, la 
sediul Primăriei comunei Roseți. 
           Sunt prezenţi 15 consilieri, iar  potrivit art.137 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, şedinţa este 
statutară.  
           Doamna secretar dă citire procesului verbal al ședinței extraordinare  convocate de îndată din 17.07.2019 la 
care nu sunt obiecții drept pentru care președintele de ședință supune la vot conținutul acestuia care se aprobă cu 
unanimitate de voturi pentru.  

În continuare președintele de ședință supune la vot ordinea de zi a ședinței care se aprobă cu unanimitate 
de voturi ‘’pentru’’, aceasta fiind următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare aferente trim. II a anului 2019, 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de completare a registrului agricol la  semestrul I  al 

anului 2019 precum și aprobare măsuri pentru eficientizarea activității de  înscriere a datelor în 
registrul agricol pentru anul 2019, 

3. Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice, 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și sărbătoririi evenimentului ’’Zilele Comunei Roseți, 

județul Călărași, Ediția a III-a’’, în perioada 17-18 AUGUST 2019, 

5. Proiect de hotărâre privind atribuire în folosinţă gratuită a unei  suprafeţe de teren din intravilanul 
comunei Roseţi, conform Legii 15/2003,  pentru construire  locuinţe proprietate personală d-lui Răgălie 
Costel, 

6. Proiect de hotărâre privind atribuire în folosinţă gratuită a unei  suprafeţe de teren din intravilanul 
comunei Roseţi, conform Legii 15/2003,  pentru construire  locuinţe proprietate personală d-lui Banu 
Georgică, 

7. Proiect de hotărâre privind atribuire în folosinţă gratuită a unei  suprafeţe de teren din intravilanul 
comunei Roseţi, conform Legii 15/2003,  pentru construire  locuinţe proprietate personală d-lui Cristea 
Ionuț, 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare aferente trim. II a anului 2019, 
D-na secretar comunică faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente . 
Se dă cuvântul d-nei Apostol Georgeta, inspector cheltuieli care prezintă  execuția bugetului local aferentă 

trimestrului II  a anului 2019 defalcată pe secțiuni, venituri și cheltuieli.Se prezintă în continuare avizul comisiei 
buget pentru proiectul de hotărâre prezentat, după care nefiind discuții, întrebări, președintele de ședință supune la 
vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru, 
devenind astfel hotărârea cu nr. 42. 

Se trece la  dezbaterea punctului nr. 2 al ordinii de zi: 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de completare a registrului agricol la  semestrul I  al 

anului 2019 precum și aprobare măsuri pentru eficientizarea activității de  înscriere a datelor în 
registrul agricol pentru anul 2019, 

 D-na secretar comunică faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente . 
În continuare d-na secretar prezintă nota de constatare privind stadiul inscrierii datelor în registrul agricol  

pentru semestrul I  al anului 2019, după care se prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul 
consiliului. Nefiind discuții, întrebări, președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 
propusă de către inițiator care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 43. 

 Se trece la  dezbaterea punctului nr.3 al ordinii de zi: 
3.Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice, 

D-na secretar comunică faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente . 
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă adresa Scolii  și Grădiniței prin care solicită decontarea 

cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice  pentru luna Iunie a anului curent. Se prezintă în continuare avizul comisiei 
buget pentru proiectul de hotărâre prezentat, după care nefiind discuții, întrebări, președintele de ședință supune la 
vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru, 
devenind astfel hotărârea cu nr. 44. 

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

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și sărbătoririi evenimentului ’’Zilele Comunei Roseți, 

județul Călărași, Ediția a III-a’’, în perioada 17-18 AUGUST 2019, 

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



 2 

Domnul primar prezintă membrilor consiliului faptul că, este necesară organizarea evenimentului Zilele 

comunei Roseți, ediția a III-a în zilele de 17 respectiv 18 August, deoarece oamenii din localitate au fost mulțumiți 

de organizarea evenimentelor anterioare, ocazie cu care se premiază copii cu rezultate bune la învățătură, 

cadrele didactice pentru activitatea desfășurată, cetățenii care sunt buni gospodari, etc. sumele necesare  

desfășurării evenimentului fiind alocate la aprobarea bugetului local. 

Se prezintă în continuare avizul comisiei buget pentru proiectul de hotărâre prezentat, după care nefiind 
discuții, întrebări, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator 
care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 45. 

Se trece la  dezbaterea punctului nr.5 al ordinii de zi: 
5. Proiect de hotărâre privind atribuire în folosinţă gratuită a unei  suprafeţe de teren din intravilanul 

comunei Roseţi, conform Legii 15/2003,  pentru construire  locuinţe proprietate personală d-lui Răgălie 
Costel, 

D-na secretar comunică faptul că, la acest proiect de hotărare nu sunt formulate amendamente și totodată 

anunță pe domnul Cristache Nicolae despre  abținerea la vot la prezentul proiect de hotărâre (în conformitate cu 

prevederile art. 228 din Codul Administrativ,)  deoarece  solicitantul de teren este ginerele acestuia fiind căsătorit 

cu fiica d-lui Cristache. Domnul Cristache este de acord cu abținerea de la vot. 

În continuare domnul primar prezintă conținutul dosarului depus și raportul comisiei cu inventarierea 

terenurilor disponibile a fi acordate conform Legii nr. 15/2003.Se prezintă avizul favorabil al comisiei de 

specialitate din cadrul consiliului, după care nefiind discuții, președintele de ședință supune la vot proiectul de 

hotărâre în forma propusă de inițiator care se aprobă cu un număr de 14 voturi  pentru și o abținere a d-lui 

Cristache Nicolae, devenind astfel hotărârea cu nr.46.  

Se trece la  dezbaterea punctului nr.6 al ordinii de zi: 
6.Proiect de hotărâre privind atribuire în folosinţă gratuită a unei  suprafeţe de teren din intravilanul 
comunei Roseţi, conform Legii 15/2003,  pentru construire  locuinţe proprietate personală d-lui Banu 
Georgică, 

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

În continuare domnul primar prezintă conținutul dosarului depus și raportul comisiei cu inventarierea 

terenurilor disponibile a fi acordate conform Legii nr. 15/2003.Se prezintă avizul favorabil al comisiei de 

specialitate din cadrul consiliului. Domnul Răileanu Niță întreabă cine sunt părinții domnului Banu Georgică. 

Domnul viceprimar răspunde d-lui Răileanu Niță. În continuare nefiind discuții, întrebări, președintele de ședință 

supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator care se aprobă cu unanimitate de voturi  pentru , 

devenind astfel hotărârea cu nr.47.  

Se trece la  dezbaterea punctului nr.7 al ordinii de zi: 
7.Proiect de hotărâre privind atribuire în folosinţă gratuită a unei  suprafeţe de teren din intravilanul 
comunei Roseţi, conform Legii 15/2003,  pentru construire  locuinţe proprietate personală d-lui Cristea 
Ionuț, 

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

În continuare domnul primar prezintă conținutul dosarului depus și raportul comisiei cu inventarierea 

terenurilor disponibile a fi acordate conform Legii nr. 15/2003.Se prezintă avizul favorabil al comisiei de 

specialitate din cadrul consiliului. În continuare nefiind discuții,întrebări,  președintele de ședință supune la vot 

proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator care se aprobă cu unanimitate de voturi  pentru, devenind astfel 

hotărârea cu nr.48.  

Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt,  președintele de sedință  încheie şedinţa:  
»întrucat problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ». 

  După încheierea ședinței d-na Decu Adriana întreabă pe domnul primar despre stadiul introducerii 
gazelor în localitate. Domnul primar răspunde că la acest moment ne aflăm în stadiul execuției studiului de 
fezabilitate.  

  Doamna Decu Adriana întreabă dacă putem să ne branșăm de la intrarea în localitate. Domnul primar 
răspunde că nu se poate decât dacă ne-am asocia într-un ADI, conducta comună fiind o mare problemă, urmând 
să ne legăm pe deasupra branșamentului municipiului Călărași.  

   În continuare domnul primar prezintă faptul că, am solicitat la minister ca traseul conductei de gaze de la 
municipiu și până la intrarea în localitatea noastră să fie suportat din bugetul Consiliului Județean, însă o să vedem 
ce măsuri o să întreprindem la momentul în care o să depunem proiectul, respectiv la momentul aprobării acestuia.  

 
 
Preşedintele şedinţei                                                                             Secretarul comunei                                                                             

 
                    Niță RĂILEANU                                                                             Lavinia TĂNASE                                                                                         

 
   

                         


