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PROCES VERBAL   

al şedinţei ordinare convocate la data de 25 August 2020 

 

 

 

 

Încheiat astăzi, 25.08.2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Roseţi.   

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  precum și toți 

consilieri locali aflați în funcție. 

           D-l  primar deschide lucrările şedinţei, informând  despre faptul că, în baza dispoziţiei nr.189/13.08.2020 

emisă de Primarul comunei Roseți și a convocării  nr. 5515/14.08.2020 realizată de către secretarul general al 

comunei însoțită de materialele necesare ședinței, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară   de lucru 

astăzi  25 August 2020,  orele 16.00,  la sediul Primăriei comunei Roseți, sala de ședințe, cu respectarea măsurilor 

de siguranță în starea de alertă datorată pandemiei COVID 19. 

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

este statutară.  

   În continuare d-na secretar  general dă citire procesului verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată  

din 11 August 2020  la care nu sunt obiecții aduse din partea membrilor consiliului. 

Președintele de ședință, domnul Barbu Daniel procedează la supunerea la vot a procesului verbal al ședinței 

din 11.08.2020, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’ nefiind obiectii, după care supune la vot 

ordinea de zi a ședinței care se aprobă cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’, aceasta fiind următoarea: 

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

Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, 

2. Informări/Diverse. 
 

Se trece la dezbaterea unicului punct al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice, inițiator 

Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, 
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă adresa Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti prin care solicită decontul 

cadrelor didactice din cadrul Școlii și a Gradiniței  a cheltuielilor cu naveta aferente lunii Iulie a anului 2020, 

prezentând în acest sens referatul de aprobare întocmit în acest sens, după care d-na Apostol Georgeta prezintă 

raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

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

către secretarul general 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 cu unanimitate de 

15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri aflați în funcție,devenind astfel hotărârea cu nr. 48. 

 La  Diverse nefiind probleme, președintele de ședință  încheie şedinţa:  

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

 

 

 

Secretar general ,                                                                                  Preşedintele şedinţei ,                                                                                              

Lavinia TĂNASE                                                                                         Daniel BARBU   


