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PROCES VERBAL   
al şedinţei extraordinare convocate de îndată la 11.08.2022, ora 16.00 

 
 
 

Încheiat astăzi, joi, 11.08.2022 cu ocazia ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului 
Local al comunei Roseţi convocat atât în format fizic cât și prin modalități de participare electronice, 
respectiv grup wathapp precum și alte modalități(telefonic, sms, etc). La ședință participă d-l Nicolae 
Râjnoveanu-primarul comunei Roseți, d-na secretar general Lavinia Tănase, d-na inspector Apostol 
Georgeta precum și toți cei 15 consilieri locali din cadrul consiliului local aflați în funcție dintre care d-nii 
Milea Marian, Șișman Vasile, Banu Ionuț și Cioroi Aurel -Constantin participă electronic pe grupul de 
comunicare whatapp iar d-l Pană Victor a comunicat telefonic, secretarului general faptul că, nu are obiecții 
la procesul verbal al ședinței din 20.07.2022, este de acord cu ordinea de zi și votează pentru proiectul de 
hotărâre de la ordinea de zi. 

 Ședința a fost convocată în baza dispoziției nr.198 din 10.08.2022. Doamna secretar anunță faptul 
că materialele necesare desfășurării ședinței au fost transmise tuturor consilierilor locali în format fizic. 
      Ședința este  statutară, întrunind cvorumul prevăzut de lege și este condusă de d-na Decu Adriana-
Mihaela. Domnul primar deschide ședința și dă citire proiectului ordinii de zi după care invită membrii 
consiliului să-și desfășoare ședința. În continuare președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, care 
se aprobă cu unanimitate de voturi pentru, atât de către consilierii ce participă  fizic în sala de consiliu cât 
și de către cei ce participă pe grupul de comunicare whatapp aceasta fiind următoarea: 
          -Proces Verbal al ședinței ordinare din data de 20.07.2022, 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a  valabilității scrisorii de garanţie de 
la F.G.C.R-IFN S.A, în vederea implementarii proiectului ,, Extindere rețea de canalizare menajeră și 
Modernizarea Gospodăriei de apă, înființare două foraje și reabilitare rețea distribuție apă, sat Roseți, 
comuna Roseţi, judeţul Călăraşi”- inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 2, 

În continuare se supune la vot  procesul verbal de ședință din 20.07.2022 care se aprobă cu unanimitate 
de voturi pentru, nefiind obiecții aduse cu privire la conținutul acestuia atât de către consilierii ce participă 
fizic în sala de consiliu cât și de către cei ce participă pe grupul de comunicare whatapp. 

Se trece la dezbaterea unicului punct al ordinii de zi și anume: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a  valabilității scrisorii de 

garanţie de la F.G.C.R-IFN S.A, în vederea implementarii proiectului ,, Extindere rețea de canalizare 
menajeră și Modernizarea Gospodăriei de apă, înființare două foraje și reabilitare rețea distribuție 
apă, sat Roseți, comuna Roseţi, judeţul Călăraşi”- inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, 
-aviz comisia nr. 2,  

Secretarul general anunță faptul că la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 
 Se prezintă în continuare avizul favorabil ale comisiei nr. 2 din cadrul consiliului, după care nefiind 

discuții, întrebări referitoare la mateiale transmise, președintele de ședință supune la vot proiectul de 
hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru (15), atât de către 
consilierii ce participă  fizic în sala de consiliu cât și de către cei ce participă pe grupul de comunicare 
whatap, devenind astfel hotărârea cu nr. 52. 
 Nemaifiind probleme înscrise la ordinea de zi, președintele de ședință  încheie şedinţa: 

»Întrucât problemele înscrise pe  proiectul ordinii de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă». 
 
       Preşedintele şedinţei ,                                           Secretarul general al comunei Roseți,                        

                     Decu Adriana- Mihaela                                                             Lavinia TĂNASE                                                                                       


