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PROCES VERBAL   
al şedinţei ordinare din 28 noiembrie 2022, ora 16.00 

 
 
 

Încheiat astăzi, 28.11.2022 cu ocazia ședinței ordinare de lucru 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, d-l Negoiță Marian 
Cosmin( referent de specialitate) precum și toți cei 15 consilieri locali din cadrul consiliului local aflați în 
funcție dintre care d-nii consilieri Chiriță Silvia, Banu Ionuț, Cioroi Aurel-Constantin, Tulpan Dobre, Milea 
Marian participă prin grupul de comunicare whatapp al CL Roseți. 

Ședința a fost convocată în baza dispoziției nr.323/18.11.2022. Doamna secretar anunță faptul că 
materialele necesare desfășurării ședinței au fost transmise  în termenul legal tuturor consilierilor locali în 
format fizic. 
      Ședința este  statutară, întrunind cvorumul prevăzut de lege și este condusă de d-l Echim Aurelian-
Valentin, președinte de ședință ales prin H.C.L. nr. 63 din 26.10.2022. D-l primar deschide ședința și în 
conformitate cu prevederile art.135 alin.(8) din OUG nr. 57/2019 solicită suplimentarea ordinii de zi cu: 
-Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a valabilității scrisorii de garanție de la 
FGCR IFN SA, în vederea implementării/finalizării proiectului-Extindere rețea de canalizare menajeră și 
modenizarea Gospodăriei de Apă, înființare două foraje și reabilitare rețea distribuție apă, sat Roseți, 
comuna Roseți, județul Călărași- inițiator Nicolae Râjnoveanu, primarul comunei Roseți-aviz comisia nr. 
2, urgența suplimentării ordinii de zi fiind dată de  faptul că nu ne încadrăm în durata de execuție a 
proiectului și anume 22 noiembrie 2022 și având avans luat este necesară prelungirea cu 2 luni a duratei 
de execuție a proiectului la care la această perioadă ne aflăm în curs de recepție, urmând a lua toate 
avizele/autorizațiile necesare și a include ulterior în inventarul bunurilor domeniului public investițiile 
realizate prin proiect. Materialele necesare proiectului care face obiectul suplimentării ordinii de zi au fost 
transmise de secretarul general pe grupul de comunicare whatapp.În continuare d-l primar 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 inclusiv suplimentarea acesteia care se aprobă cu 
unanimitate de voturi pentru  aceasta fiind următoarea: 
-Proces Verbal al ședinței ordinare din 26.10.2022, 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului teren intravilan, 
situat în comuna Roseți, județul Călărași, domeniu privat al comunei, nr. cadastral 22763- inițiator, 
Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.1, nr.2,nr.3 
2.Proiect de hotărâre privind aprobare cheltuieli decont naveta cadre didactice- inițiator, Primarul com. 
Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia  nr.3, 

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți, inițiator, Primarul com. Roseți-
Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.2, 

4.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea implementării Programului-pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru elevii Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti din comuna Roseți, județul Călărași, inițiator- 
Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3, 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale și Comuna Roseți, județul Călărași având ca obiect asigurarea colaborării 
interinstituționale pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS - SII MMSS” Cod MySmis 
130963-, inițiator- Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1, nr. 3, 

6. Proiect de hotărâre privind aprobare procedură proprie pentru activitatea de achiziții publice-achiziție de 
servicii sociale și alte servicii specifice cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, inițiator- Primarul 
com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1, nr. 3. 
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7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a valabilității scrisorii de garanție de la 
FGCR IFN SA, în vederea implementării/finalizării proiectului-Extindere rețea de canalizare menajeră și 
modenizarea Gospodăriei de Apă, înființare două foraje și reabilitare rețea distribuție apă, sat Roseți, 
comuna Roseți, județul Călărași- inițiator Nicolae Râjnoveanu, primarul comunei Roseți-aviz comisia nr. 
2,   
8. Informări/Diverse. 

În continuare  președintele de ședință supune la vot procesul verbal de ședinței ordinare  din 
26.10.2022 care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru, nefiind obiecții aduse cu privire la conținutul 
acestuia atât de către consilierii prezenți în sala de consiliu cât și de către consilierii locali ce participă pe 
grupul de comunicare whatapp. 

Se trece la dezbaterea  punctului nr. 1 al ordinii de zi și anume: 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului teren 
intravilan, situat în comuna Roseți, județul Călărași, domeniu privat al comunei, nr. cadastral 22763- 
inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.1, nr.2,nr.3 

Secretarul general anunță faptul că la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 
 Nefiind întrebări, discuții referitoare la materialele transmise și aferente proiectului inițiat, se 

prezintă în continuare avizul favorabil al comisiilor nr. 1 și nr. 2, nr. 3 din cadrul consiliului, după care 
președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator și care se 
aprobă cu unanimitate de voturi pentru (15) devenind astfel hotărârea cu nr. 71. 

Se trece la dezbaterea  punctului nr. 2 al ordinii de zi și anume: 
2.Proiect de hotărâre privind aprobare cheltuieli decont naveta cadre didactice- inițiator, Primarul 
com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia  nr.3, 

Secretarul general anunță faptul că la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 
 Nefiind întrebări, discuții referitoare la materialele transmise și aferente proiectului inițiat, se 

prezintă în continuare avizul favorabil al comisiei nr. 3 din cadrul consiliului, după care președintele de 
ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator și care se aprobă cu 
unanimitate de voturi pentru (15) devenind astfel hotărârea cu nr. 72. 

Se trece la dezbaterea  punctului nr. 3 al ordinii de zi și anume: 
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți, inițiator, Primarul com. 
Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.2, 

Secretarul general anunță faptul că la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 
Doamna Apostol Georgeta prezintă capitolele la care se rectifică bugetul local precum și sumele aferente. 

Nefiind întrebări, discuții referitoare la materialele transmise și aferente proiectului inițiat, se prezintă în 
continuare avizul favorabil al comisiei nr. 2 din cadrul consiliului, după care președintele de ședință supune 
la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator și care se aprobă cu unanimitate de voturi 
pentru (15) devenind astfel hotărârea cu nr. 73. 

Se trece la dezbaterea  punctului nr. 4 al ordinii de zi și anume: 
4.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea implementării Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru elevii Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti din comuna Roseți, județul Călărași, 
inițiator- Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3, 

Secretarul general anunță faptul că la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 
Domnul primar prezintă faptul că localitatea noastră a fost inclusă în Programul pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru elevii Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti, forma agreeată de către școală fiind aceeia 
a acordare a unui pachet alimentar în sumă de 15 lei/beneficiar, inclusiv TVA.Se discută în continuare 
despre conținutul pachetului alimentar. 
 Nefiind alte întrebări, discuții referitoare la materialele transmise și aferente proiectului inițiat, se 

prezintă în continuare avizele favorabile ale comisiilor nr. 1 și nr. 2, nr. 3 din cadrul consiliului, după care 
președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator și care se 
aprobă cu unanimitate de voturi pentru (15) devenind astfel hotărârea cu nr. 74. 

Se trece la dezbaterea  punctului nr. 5 al ordinii de zi și anume: 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul 
Muncii și Solidarității Sociale și Comuna Roseți, județul Călărași având ca obiect asigurarea 
colaborării interinstituționale pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS - SII 
MMSS” Cod MySmis 130963-, inițiator- Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 
1, nr. 3, 
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Secretarul general anunță faptul că la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 
Domnul primar prezintă faptul că Ministerul Muncii și Solidarității Sociale derulează un proiect cu toate 

localitățile din țară având ca obiect colaborarea interinstituțională prin furnizarea de servicii electronice 
prin crearea  de facilități de depunere on-line a cererilor privind acordarea beneficiilor  de  asistență socială 
și de servicii sociale prin intermediul unui singur punct de contact cu cetățeanul.sens în care este oportună 
semnarea unui protocol în acest sens.Nefiind întrebări, discuții referitoare la materialele transmise și 
aferente proiectului inițiat, se prezintă în continuare avizul favorabil al comisiilor nr. 1 și nr. 3 din cadrul 
consiliului, după care președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către 
inițiator și care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru (15) devenind astfel hotărârea cu nr. 75. 

Se trece la dezbaterea  punctului nr. 6 al ordinii de zi și anume: 
6. Proiect de hotărâre privind aprobare procedură proprie pentru activitatea de achiziții publice-
achiziție de servicii sociale și alte servicii specifice cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, 
inițiator- Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1, nr. 3. 

Secretarul general anunță faptul că la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 
În continuare d-na Decu Adriana întreabă de ce este necesar să aprobe consiliul. Domnul Negoiță 

Marian-Cosmin răspunde la întrebarea adresată. 
 Nefiind întrebări, discuții referitoare la materialele transmise și aferente proiectului inițiat, se 
prezintă în continuare avizele comisiilor nr. 1, nr. 3 din cadrul consiliului, după care președintele de ședință 
supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator și care se aprobă cu un număr de  10 
voturi pentru și un număr de 5 abțineri aparținând d-lor (Decu Adriana-Mihaela, Chiriță Silvia,Cioroi 
Aurel-Constantin, Moroianu Ionuț și Pană Victor), devenind astfel hotărârea cu nr.76. 

Se trece la dezbaterea  punctului nr. 7 al ordinii de zi( suplimentar) și anume: 
7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a valabilității scrisorii de garanție 
de la FGCR IFN SA, în vederea implementării/finalizării proiectului-Extindere rețea de canalizare 
menajeră și modenizarea Gospodăriei de Apă, înființare două foraje și reabilitare rețea distribuție 
apă, sat Roseți, comuna Roseți, județul Călărași- inițiator Nicolae Râjnoveanu, primarul comunei 
Roseți-aviz comisia nr. 2,   

Secretarul general anunță faptul că la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 
  Domnul Negoiță Cosmin explică faptul că nu ne putem încadra în durata de execuție a lucrării 
datorită faptului că  pe de-o parte la acest moment suntem în curs de recepție a investiției și totodată de 
ridicat/obținut autorizațiile/avizele necesare de la APM, DSVSA, DSP. Nefiind întrebări, discuții referitoare 
la materialele transmise și aferente proiectului inițiat, se prezintă în continuare avizul favorabil al comisiei 
nr. 2 din cadrul consiliului, după care președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma 
propusă de către inițiator și care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru (15) devenind astfel hotărârea 
cu nr. 77. 
8. Informări/Diverse. 
  Doamna  Decu Adriana-Mihaela întreabă pe domnul Negoiță Cosmin despre stadiul 
proiectelor depuse prin CNI și anume dispensarul și grădinița. Domnul Negoiță răspunde și spune 
că la grădiniță a fost aprobat devizul și sf-ul iar la dispensar urmează a intra în verificare proiectul 
depus.Doamna Decu  Adriana întreabă dacă se va realiza o grădiniță nouă prin acest proiect. Domnul 
Negoiță răspunde că da, se va realiza o clădire nouă cu săli de clasă, grupuri sanitare ce se va lega de 
actuala clădire printr-un hol. 

  Nemaifiind alte probleme/intervenții, 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,                                                                                        

                     Echim Aurelian-Valentin                                                             Lavinia TĂNASE                                                                                        


