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PROCES VERBAL   

al şedinţei extraordinare convocate de îndată la 16 august 2021, ora 16.00 

 

Încheiat astăzi, 16 august 2021 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Roseţi convocate de 

îndată, urgența fiind dată de încadrarea în termenul de 10 zile de la primirea notificării formulate de A.F.I.R.   

La ședință participă d-l Nicolae Râjnoveanu-primarul comunei Roseți, secretarul general al comunei-

Lavinia Tănase, d-l Negoiță Marian-Cosmin, referent de specialitate în cadrul aparatului de specialitate al 

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

Silvia și d-l Milea Marin participă prin mijloace electronice( grup whatapp C.L. Roseți). 

         D-l primar deschide lucrările şedinţei, informând despre faptul că, în baza dispoziţiei nr. 197/13.08.2021, 

modificată și completată cu dispoziția nr. 199/16.08.2021 emise de Primarul comunei Roseți și a convocării  

nr.7416/13.08.2021  realizată de către secretarul general al comunei, însoțită de toate materialele necesare ședinței, 

s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă extraordinară la data de 16.08.2021,  ora 16.00, 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 cu excepția consilierilor locali  izolați la domiciliu care pot 

participa exclusiv prin mijloace electronice de comunicare (după caz), după care dă citire proiectului ordinii de zi. 

Ședința este condusă de către domnul Barbu Daniel conform H.C.L. nr. 31/29.07.2021. 

Secretarul general al comunei solicită supunerea la vot a procesului verbal al ședinței ordinare convocate la 

data de 29.07.2021, trimis pe grupul de whatsapp consilierilor locali, drept pentru care  președintele de ședință în 

persoana d-lui Barbu Daniel supune la vot conținutul acestuia fiind aprobat cu unanimitate de voturi pentru, nefiind 

obiecții aduse din partea membrilor consiliului.  

În continuare președintele de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi  prezentat de către primarul 

comunei Roseți care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru, aceasta fiind următorul: 

    -Proces Verbal al ședinței ordinare din data de 29 Iulie 2021,  

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a  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 

        D-na secretar general comunică faptul ca, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 

Se dă cuvântul domnului primar care prezintă necesitatea prelungirii scrisorii de garanție de la FGCR IFN 

SA necesară implementării investiției ”Extindere rețea de canalizare menajeră și Modernizarea Gospodăriei de 

apă, înființare două foraje și reabilitare rețea distribuție apă, sat Roseți, comuna Roseţi, judeţul Călăraşi”. 

Domnul consilier Cioroi Aurel întreabă de ce este necesar a se plăti iarăși comision de garantare. Domnul 

primar răspunde și prezintă faptul că  lucrările s-ar fi derulat conform graficului stabilit inițial însă unul din 

factorii care  au dus la întârzieri a fost pandemia COVID 19.În continuare d-na Decu Adriana întreabă ce 

anume mai este de executat în cadrul proiectului. Domnul primar răspunde și spune că mai sunt străzile 

Nicolae Bălcescu și Ion Ghica unde trebuiesc montate apometrele precum și rețeaua de canalizare. Domnul 

consilier Echim Aurelian întreabă  pe domnul primar care este procentul de montare a apometrelor. Domnul 

primar răspunde că mai sunt de montat apometre.Domnul Cioroi Aurel întreabă dacă au fost executate forajele 

prin proiect . Domnul primar răspunde că da, acestea s-au realizat. În continuare au loc discuții referitoare la 

calitatea apei. D-l Cioroi Aurel spune că în zona unde locuiește apa curge foarte murdară și datorită calcarului 

depus s-au defectat boilerele.Domnul Echim Aurelian spune că apa murdară se datorează și întreruperilor la 

rețea pentru montarea apometrelor. Domnul primar confirmă cele spuse de către domnul Echim.  D-na Decu 

spune că în acea zona sunt probleme cu rețeaua care este veche și oamenii au sesizat aceste aspecte prin 

urmare trebuie făcut ceva în acest sens. Domnul Ene Niculai spune că rețeaua este veche.  Domnul primar 

spune că prin noile măsuri pe programul P.N.D.L. o să depunem proiect în acest sens pentru schimbarea 

rețelei de apă ca să reușim astfel împreună, să rezolvăm aceste probleme. În continuare se prezintă avizul 

favorabil al comisiei nr. 2 din cadrul consiliului și nemaifiind intervenții, președintele de ședință supune la vot 

forma propusă de către inițiator, care se aprobă cu un număr de 9 voturi pentru și un număr de 6 abțineri la vot 

aparținând d-lor consilieri Chiriță Silvia,Cioroi Aurel-Constantin, Decu Adriana-Mihaela, Moroianu Ionuț, 

Pană Victor, Tulpan Dobre, devenind astfel hotărârea cu nr. 36. 

 În încheiere, domnul primar mulțumește membrilor consiliului pentru participare. 
Nemaifiind alte probleme, președintele de ședință  încheie şedinţa:  

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

Preşedintele şedinţei ,      Secretar general al comunei Roseți,                                                                                                                                                                            

                  Daniel BARBU Lavinia TĂNASE                                                                                          


