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PROCES VERBAL   

al şedinţei ordinare convocate la 20 Februarie 2020 

 

 

Încheiat astăzi, 20  Februarie  2020 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, d-na Apostol Georgeta-inspector cheltuieli  și secretarul general al comunei-Lavinia Tănase. 

           D-l  primar deschide lucrările şedinţei, informând  membrii consiliului local de faptul că, în baza dispoziţiei 

nr.55/10.02.2020 emisă de Primarul comunei Roseți și a convocării 956/10.02.2020  realizată de către secretarul 

general al comunei, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară astăzi  20.02.2020,  orele 16.00, la 

sediul Primăriei comunei Roseți, sala de ședințe. 

        Sunt prezenţi 15 consilieri, iar  potrivit art.137 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, şedinţa este 

statutară.  

   În continuare d-na secretar dă citire procesului verbal al ședinței ordinare  din 30 Ianuarie 2020 la care nu 

sunt obiecții. În conformitate cu prevederile art. 135 alin.(6), (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

domnul primar solicită  suplimentarea ordinii de zi cu:  

-proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 79/19.12.2019 pentru modificarea și 

completarea HCL nr. 65/27.11.2017 privind implementarea proiectului Construire Teren de Fotbal pentru 

antrenament ,vestiare,împrejmuire și iluminat în comuna Roseți, județul Călărași, 

-proiect de hotărâre privind aprobarea unei suprafețe de islaz, domeniu privat al comunei Roseți în vederea 

închirierii în anul 2020, urgența fiind dată de încadarea în termenele legale privind închirierea pășunii și 

redepunerea în termen la AFIR a proiectului tehnic cu modificarea valorii cheltuielilor neeligibile  privind investiția   

Construire Teren de Fotbal pentru antrenament,vestiare,împrejmuire și iluminat în comuna Roseți, județul Călărași  

în vederea avizării. 

În continuare președintele de ședință domnul Tănase Gheorghe procedează la supunerea la vot a procesului 

verbal al ședinței din 30.01.2020, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’ nefiind obiectii, după 

care supune la vot ordinea de zi a ședinței inclusiv suplimentarea acesteia care se aprobă de asemenea  cu 

unanimitate de voturi ‘’pentru’’, aceasta fiind următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  de venituri și cheltuieli  al comunei Roseți, județul 

Călărași pe anul  2020, 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării Asociației Club Sportiv Roseți,  

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

4. Proiect de hotărâre privind utilizare sume din excedentul bugetului local precum și rectificarea      

bugetului,  

           5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 79/19.12.2019 pentru modificarea și 

completarea HCL nr. 65/27.11.2017 privind implementarea proiectului Construire Teren de Fotbal pentru 

antrenament,vestiare,împrejmuire și iluminat în comuna Roseți, județul Călărași, 

            6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei suprafețe de islaz, domeniu privat al comunei Roseți în 

vederea închirierii în anul 2020, 

            7.Informări/Diverse. 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  al comunei Roseți, județul 

Călărași pe anul  2020, 

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

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit la proiectul de hotărâre inițiat în 

acest sens prezentând  adresa  AJFP Călărași referitoare la  repartizarea sumelor și cotelor defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 precum și adresa  Consiliului Județean  

prin care s-a repartizat suma de 450 mii lei din fondul la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea 

programelor de dezvoltare locală și a programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. 

În continuare președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului față de materialele transmise însă 

nefiind întrebări formulate se prezintă avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, după care se supune la vot 

proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă în unanimitate de 15 voturi pentru, devenind 

astfel hotărârea cu nr. 11. 

Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 al ordinii de zi și anume: 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării Asociației Club Sportiv Roseți,  

D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente . 
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Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit în acest sens, continuând cu 

prezentarea adresei ACS Roseți prin care solicită finanțarea în anul 2020 a activității sportive.Domnul primar 

prezintă suma ce va face obiectul contractului de finanțare în anul 2020, sumă evidențiată în bugetul anului 2020. 

Președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului față de materialele transmise însă nefiind 

întrebări formulate, se prezintă avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, după care se supune la vot proiectul 

de hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă în unanimitate de 15 voturi pentru, devenind astfel 

hotărârea cu nr. 12. 

Se trece la dezbaterea punctului nr. 3 al ordinii de zi și anume: 

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

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

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit la proiectul de hotărâre inițiat în 

acest sens după care se prezintă de  către d-na Apostol, adresa Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti prin care solicită 

decontul cheltuielilor cu naveta aferente lunii Ianuarie a anului 2020 atât pentru școală cât și pentru grădiniță. 

Președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului față de materialele transmise însă nefiind 

întrebări formulate se prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate, după care se supune la vot proiectul de 

hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă în unanimitate de 15 voturi pentru, devenind astfel 

hotărârea cu nr. 13. 

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

4.Proiect de hotărâre privind utilizare sume din excedentul bugetului local precum și rectificarea      

bugetului,  

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

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit la proiectul de hotărâre inițiat în 

acest sens prin care arată necesitatea folosirii din excedent a plății vitanjei și a budoexcavatorului necesare ativității 

instituției.În continuare se prezintă raportul de specialitate al inspectorului cheltuieli cu privire la utilizarea de sume 

din excedentul bugetului local și rectificarea acestuia. 

Președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului față de materialele transmise însă nefiind 

întrebări formulate se prezintă avizele  favorabile ale comisiei de specialitate, după care se supune la vot proiectul 

de hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă în unanimitate de 15 voturi pentru, devenind astfel 

hotărârea cu nr. 14. 

Se trece la dezbaterea punctului nr.5 al ordinii de zi(suplimentar) și anume: 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 79/19.12.2019 pentru modificarea și 

completarea HCL nr. 65/27.11.2017 privind implementarea proiectului Construire Teren de Fotbal 

pentru antrenament,vestiare,împrejmuire și iluminat în comuna Roseți, județul Călărași, 

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă necesitatea actualizării anexei la HCL nr. 79/19.12.2020 urmare a 

observațiilor transmise de către AFIR București referitoare la valoarea cheltuielilor neeligibile din anexa la HCL nr. 

79/19.12.2020 prin actualizarea valorilor din proiectul tehnic cu devizul general al proiectului tehnic. 

Se solicită avizul comisiei de agricultură, activități economico-financiare, aviz care după analizarea 

proiectului de către comisie este favorabil,după care nefiind discuții, întrebări,  se supune la vot proiectul de 

hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă în unanimitate de 15 voturi pentru, devenind astfel 

hotărârea cu nr. 15. 

Se trece la dezbaterea punctului nr.6 al ordinii de zi(suplimentar) și anume: 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei suprafețe de islaz, domeniu privat al comunei Roseți în 

vederea închirierii în anul 2020, 

Se dă cuvântul d-lui viceprimar care prezintă raportul comun întocmit cu agentul agricol referitor la 

disponibilul de suprafață a islazului comunei Roseți în anul 2020 și totodată prezintă solicitarea unui crescător de 

animale de închiriere a unei suprafețe de islaz în vederea producerii de furaje în zona Castel, ceea ce impune 

aprobarea suprafeței ce se va închiria prin licitație publică în anul 2020.Se solicită avizul favorabil al comisiei de 

specialitate care după analizare este prezentat de către președintele comisiei  ca favorabil, după care domnul primar 

prezintă faptul că, în vederea închirierii este necesar a se realiza raport de evaluare  care urmează funcție de data 

întocmirii a se supune aprobării Consiliului Local și aprobării procedurii de licitație. Domnul primar intervine și 

solicită ca la zona Castel să nu se pășuneze cu ovinele, deoarece pentru ovine este închiriat islaz în zona Baltă.  În 

continuare președintele de ședință invită la discuții, întrebări privind proiectul de hotărâre. Nefiind discuții, 

întrebări, acesta supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă în unanimitate 

de 15 voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 16. 

Nemaifiind alte probleme, președintele de sedință  încheie şedinţa:  

»întrucat problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ». 

 

Preşedintele şedinţei   Secretar general                                                                                 

Gheorghe TĂNASE                                                                                           Lavinia TĂNASE                                                                                                            


