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PROCES VERBAL   

al şedinţei extraordinare convocate de îndată la data de 5 Ianuarie 2022, ora 16.00 

 

 

 

Încheiat astăzi, 5 ianuarie 2022 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Roseţi. 

convocate de îndată.  

La ședință participă d-l Nicolae Râjnoveanu-primarul comunei Roseți, d-l Urse Alexandru-consilier 

superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți, d-na Apostol Georgeta-inspector 

cheltuieli  precum și cei 15 consilieri locali din cadrul consiliului local aflați în funcție dintre care doamna Decu 

Adriana-Mihaela și d-na Chiriță Silvia participă prin mijloace electronice(grup wathapp). 

      D-l primar deschide lucrările şedinţei, informând despre faptul că, în baza dispoziţiei nr. 4/04.01.2022  emisă de 

Primarul comunei Roseți și a convocării  nr.37/04.01.2022  realizată de către secretarul general al comunei, însoțită 

de toate materialele necesare ședinței comunicate pe grupul whatapp pentru un număr de 11 consilieri și fizic 

pentru un număr de patru consilieri locali, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă extraordinară convocată 

de îndată  la data de 05.01.2022,  ora 16.00,  atât cu prezența fizică a consilierilor locali  și cu respectarea 

măsurilor de distanțare socială în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei generate de virusul SARS 

CoV-2  la sediul Primăriei comunei Roseți, sala de ședințe precum și prin modalități electronice(sms, telefon, 

whatapp,e- mail, etc.), cu excepția consilierilor locali izolați la domiciliu care pot participa exclusiv prin mijloace 

electronice de comunicare, urgența convocării fiind dată de necesitatea încheierii exercițiului bugetar aferent anului 

2021. 

În continuare președintele de ședință  Banu Ionuț supune la vot  procesul verbal al ședinței ordinare din 22 

decembrie care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru(15) , nefiind obiecții  aduse cu privire la conținutul 

acestuia, după care se supune la vot ordinea de zi care de asemenea se aprobă cu unanimitate de voturi pentru (15) 

de către consilierii locali aceasta fiind următoarea: 

1.Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului 

local al anilor precedenți precum și validarea dispoziției primarului nr. 322/31.12.2021 privind rectificarea 

bugetului local-inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.  2. 

În continuare se trece la dezbaterea  unicului punct al proiectului ordinii de zi și anume: 
1.Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul 

bugetului local al anilor precedenți precum și validarea dispoziției primarului nr. 322/31.12.2021 privind 

rectificarea bugetului local-inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.  2, 

La acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 

Se prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 2 din cadrul consiliului și nefiind discuții, întrebări față de 

materialele transmise,  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. 1. 

Nemaifiind alte probleme, președintele de ședință  încheie şedinţa:  

»Întrucât problemele înscrise pe  proiectul ordinii de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ». 

 

 

 

    Preşedintele şedinţei ,                                                  pentru/ secretar general al comunei Roseți,                                                                                                                                                                            

                             Ionuț BANU Alexandru URSE                                                                                         


