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PROCES VERBAL   
al şedinţei ordinare din 29 Septembrie 2022, ora 16.00 

 
 

Încheiat astăzi, Joi, 29.09.2022 cu ocazia ședinței ordinare de lucru a Consiliului Local al comunei 
Roseţi convocat în ședință 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 consilieri Milea 
Marian și Moroianu Ionuț participă prin grupul de comunicare whatapp al  CL Roseți. 

Ședința a fost convocată în baza dispoziției nr.226/20.09.2022. 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, președinte de ședință ales prin H.C.L. nr. 48/20.07.2022. D-l primar deschide ședința și dă citire 
proiectului ordinii de zi după care solicită prin amendament ca la proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local să fie introdus un articol cu următorul cuprins: ''Art.2. Se aprobă utilizarea sumei de 
780200,80 lei din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea unor cheltuieli ale 
secțiunii de dezvoltare a bugetului local'', cu renumerotarea articolelor în mod corespunzător și redenumirea 
proiectului de hotărâre inițiat respectiv și utilizarea sumei de 780200,80 lei din excedentul bugetului local 
al anilor precedenți pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare a bugetului local, urmare 
a comunicării situației de plată/lucrări la terenul de fotbal și a necesității plății acesteia și totodată, 
rectificarea bugetului local și cu suma de 56 mii lei aferentă plății recenzorilor pentru activitatea desfășurată 
la recensământul populației și al locuințelor după care invită membrii consiliului să și desfășoare ședința.În 
continuare președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, înclusiv amendamentul propus la proiectul 
de hotărâre privind rectificarea bugetului local care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru  aceasta fiind 
următoarea: 
 -Proces Verbal al ședinței extrordinare din 19.09.2022, 
1. Proiect de hotărâre privind aprobare cheltuieli decont naveta cadre didactice- inițiator, Primarul com. 
Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.2, nr. 3, 
2. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință asupra unor suprafețe de teren acordate în 
baza legii nr. 15/2003- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.1, nr. 2, 
3. Proiect de hotărâre privind acordare teren în folosință gratuită pentru construire locuință conform legii 
nr. 15/2003 numitului Luță Costel, inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 
1, nr. 2, 

4. Proiect de hotărâre privind acordare teren în folosință gratuită pentru construire locuință conform legii 
nr. 15/2003 numitului Mirică Nicolae-Robert, inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz 
comisia nr. 1, nr.2, 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Roseți în cadrul 
Consiliului de Administrație al Grădiniței cu Program Normal Elisabeta Rosetti din comuna Roseți, 
județul Călărași precum și în cadrul  Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității(CEAC) și 
desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale 
Iancu Rosetti din comuna Roseți, județul Călărași-inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -
aviz comisia nr. 3, 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei Comunitare Consultative de la nivelul 
comunei Roseți,-inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1, nr.3, 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 precum și utilizare sume din 
excedentul bugetului local pentru cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare-inițiator, Primarul com. Roseți-
Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 2, 
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8. Informări/Diverse. 
În continuare  președintele de ședință supune la vot procesul verbal de ședinței extraordinare  din 

19.09.2022 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 și telefonic. 

Se trece la dezbaterea  punctului nr. 1 al ordinii de zi și anume: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobare cheltuieli decont naveta cadre didactice- inițiator, Primarul 
com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia 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. 2 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. 56. 

Se trece la dezbaterea  punctului nr. 2 al ordinii de zi și anume: 
2. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință asupra unor suprafețe de teren 
acordate în baza legii nr. 15/2003- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia 
nr.1, nr. 2, 

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 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. 57. 

Se trece la dezbaterea  punctului nr. 3 al ordinii de zi și anume: 
3. Proiect de hotărâre privind acordare teren în folosință gratuită pentru construire locuință 

conform legii nr. 15/2003 numitului Luță Costel, inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, 
-aviz comisia nr. 1, nr. 2, 

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 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. 58. 

Se trece la dezbaterea  punctului nr.4 al ordinii de zi și anume: 
4. Proiect de hotărâre privind acordare teren în folosință gratuită pentru construire locuință 

conform legii nr. 15/2003 numitului Mirică Nicolae-Robert, inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae 
Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1, nr.2, 

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 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. 59. 

Se trece la dezbaterea  punctului nr.5 al ordinii de zi și anume: 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Roseți 

în cadrul Consiliului de Administrație al Grădiniței cu Program Normal Elisabeta Rosetti din 
comuna Roseți, județul Călărași precum și în cadrul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea 
Calității(CEAC) și desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul consiliului de 
administrație al Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti din comuna Roseți, județul Călărași-inițiator, 
Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 3, 

Secretarul general anunță faptul că la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 
Domnul primar propune ca reprezentanții consiliului local în cadrul consiliului de administrație al șsolii 

să fie d-l Șișman Vasile, viceprimarul comunei și d-l Barbu Daniel iar pentru Grădinița Roseți să fie d-na 
Decu Adriana, persoane care au fost desemnate și în anul școlar 2021-2022. Nefiind alte propuneri din 
rândul consilierilor locali, se prezintă în continuare avizul comisiei nr. 3 după care nefiind discuții, 
președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 
pentru,(15 voturi) devenind astfel hotărârea nr. 60. 
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Se trece la dezbaterea  punctului nr.6 al ordinii de zi și anume: 
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei Comunitare Consultative de la 

nivelul comunei Roseți,-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. 
Domnul primar prezintă necesitatea actualizării componenței comisiei comunitare consultative de la 

nivelul comunei, motivat de faptul că s-a schimbat conducerea școlii precum și persoana de la Postul de 
Poliție ce făcea parte din această comisie. 
 Nefiind întrebări, discuții referitoare la materialele transmise și aferente proiectului inițiat, se 

prezintă în continuare avizul favorabil al 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 
unanimitate de voturi pentru (15) devenind astfel hotărârea cu nr. 61. 

Se trece la dezbaterea  punctului nr.7 al ordinii de zi și anume: 
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 precum și utilizare sume 

din excedentul bugetului local pentru cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare-inițiator, Primarul com. 
Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 2, 

Secretarul general anunță faptul că la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 
Domnul primar prezintă adresa ACS Roseți prin care solicită suplimentarea sumei alocate inițial cu  

suma 30000 lei pentru desfășurarea activității clubului până la finele anului. Domnul consilier Cioroi Aurel 
propune numirea unui administrator la clubul sportiv. Doamna Apostol comunică faptul că  ACS  prezintă 
toate facturile și documentele justificative aferente cheltuielilor efectuate  în cursul anului.Se prezintă 
avizul comisie nr. 2 din cadrul consiliului.D-na inspector Apostol explică în continuare faptul că, s-a 
înaintat situație de lucrări pentru terenul de fotbal de către constructor și au fost virate și sumele aferente 
plății recenzorilor ce au participat la efectuarea recensământului populației și al locuințelor, fapt ce 
necesită rectificarea bugetului local.Doamna consilier Decu  și d-l consilier Cioroi Aurel spun că suma 
folosită din excedent este foarte mare pentru realizarea acestui teren de fotbal  iar d-na Decu întreabă dacă 
mai avem de plată în afară de această sumă. Doamna Apostol răspunde și spune că mai avem de plată 150 
mii la rest de executat. Domnul primar explică în continuare faptul că documentele aferente acestei investiții 
sunt verificate  riguros de către AFIR București  iar dirigintele de șantier este cel ce a urmărit executarea 
lucrărilor din proiect. În continuare au loc discuții referitoare la gazonul  de pe terenul de fotbal unde de 
asemenea d-l primar răspunde că direct răspunzător de calitatea acestuia este executantul care va realiza 
pe bani proprii replantarea acestuia dacă va fi cazul. 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole și astfel articolul 1 la proiectul de hotărâre se adoptă 
cu unanimitate de voturi pentru(15), după care se supune la vot art. 2 privind utilizarea sumei de 780200,80 
ron din excedentul bugetului local pentru plata situației de lucrări la terenul de fotbal, care se aprobă cu un 
număr de 9 voturi pentru și 6 abțineri aparținând d-lor Decu Adriana-Mihaela, Chiriță Silvia, Cioroi Aurel-
Constantin, Tulpan Dobre, Pană Victor și Moroianu Ionuț, devenind astfel hotărârea nr. 62. 

  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,                                                                          

                     Decu Adriana-Mihaela                                                                  
 
 
 
 
 

                                            Secretarul general al comunei 
   Lavinia TĂNASE 

                                                                                     


