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PROCES VERBAL   

al şedinţei ordinare convocate la data de 26.08.2021, ora 16.00 

 

Încheiat astăzi, 26 august 2021 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Roseţi .   

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

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

Decu Adriana Mihaela 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. 199/19.08.2021 

emisă de Primarul comunei Roseți și a convocării  nr.7558/19.08.2021  realizată de către secretarul general al 

comunei, însoțită de toate materialele necesare ședinței, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară la 

data de 26.08.2021,  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, cu excepția consilierilor locali izolați la domiciliu care pot participa exclusiv prin mijloace electronice de 

comunicare (după caz). În continuare domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu  

-Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și analiza instituțională 

aferente obiectivului de investiție-Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Roseți, județul 

Călărași, urmare a solicitărilor de clarificări transmise de către minister cu termen de răspuns maxim 5 zile. 

Doamna secretar anunță că a transmis proiectul de hotărâre însoțit de referatul de aprobare și raportul de 

specialitate pe grupul de whatsapp CL Roseți.Domnul primar solicită aviz comisiei nr. 2 din cadrul CL Roseți 

pentru proiectul de hotărâre suplimentar. Ședința este condusă de către domnul Barbu Daniel conform H.C.L. nr. 

31/29.07.2021. 

 În continuare președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, inclusiv suplimentarea acesteia care se aprobă cu 

unanimitate de voturi pentru (15) de către consilierii locali. 

-Proces Verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată la data de 16.08.2021,  

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației PUZ și a Regulamentului Local aferent 

-AMENAJARE SPAȚII SERVICII AUTO ȘI COMERȚ-, în comuna Roseți, județul Călărași, str. C.A 

Rosetti, nr. 1U, tarla 59/2, parcela 8, nr. cadastral 22535 (lot. nr.1), nr. cadastral 22536 (lot nr. 2)- 
inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1 , nr. 2, nr. 3. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și analiza instituțională aferente 

obiectivului de investiție-Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Roseți, județul Călărași, 

-Informări/Diverse. 

După aprobarea ordinii de zi secretarul general al comunei solicită supunerea la vot a procesului verbal al 

ședinței extraordinare convocate de îndată la data de 16.08.2021, 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 se trece la dezbaterea punctului nr. 1 al proiectului ordinii de zi și anume: 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației PUZ și a Regulamentului Local aferent 

-AMENAJARE SPAȚII SERVICII AUTO ȘI COMERȚ-, în comuna Roseți, județul Călărași, str. 

C.A Rosetti, nr. 1U, tarla 59/2, parcela 8, nr. cadastral 22535 (lot. nr.1), nr. cadastral 22536 (lot nr. 

2)- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1 , nr. 2, nr. 3. 

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

Se dă cuvântul domnului primar care prezintă cererea SC ICOM OIL SRL însoțită de toate documentele și 

avizele prevăzute de lege pentru  amenajarea de spații servicii auto și comerț în comuna Roseți, str, CA Rosetti, 

nr. 1U, TARLA 59/2, P 8, după care domnul primar precizează că prin amenajarea acestui spațiu de servcii 

auto se vor creea locuri de muncă pentru oamenii din localitate. În continuare se prezintă avizele favorabile ale 

comisiilor nr. 1,2,3 din cadrul consiliului, după care nefiind întrebări cu privire la materialele transmise  

președintele de ședință supune la vot forma  proiectul de hotărâre în propusă de către inițiator, care se aprobă 

cu unanimitate (15) voturi pentru , devenind astfel hotărârea cu nr. 37. 

Se trece la dezbaterea punctului  nr. 2 suplimentar al ordinii de zi 

2. -Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și analiza instituțională 

aferente obiectivului de investiție-Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Roseți, 

județul Călărași, 

Se dă cuvântul domnului primar care prezintă faptul că, urmare a solicitării ministerului de clarificări la 

proiectul  Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Roseți, județul Călărași, au fost solicitate 

într-un termen foarte scurt printre altele revizuirea bugetului, revizuirea procentului de finanțare 

nerambursabilă  precum și a contribuției proprii a comunei.  Se prezintă în continuare indicatorii tehnico 

economici și analiza instituțională aferente proiectului, suma totală a acestuia rămânând neschimbată, după care  
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domnul primar prezintă faptul că termenul de răspuns la clarificări este unul foarte scurt și că în ipoteza că nu 

s-ar aproba acest proiect funcție de primirea banilor de la minister folosiți din excedent pentru proiectul pe 

P.N.D.L. am putea depune proiect pentru gaze cu banii noștri, însă să așteptăm să vedem ce se va întâmpla.  

Domnul Cioroi Aurel întreabă pe domnul primar dacă intenționează să realizeze acest proiect cu fonduri 

proprii. Domnul primar răspunde că da, însă să așteptăm să primim banii de la minister folosiți din excedent 

pentru proiectul derulat prin PNDL și vom discuta împreună. Tot domnul Cioroi Aurel spune domnului primar 

să avem în vedere și proiectul cu dispensarul și gradinița. Domnul primar răspunde că acestea se vor depune 

pe CNI  și împreună  cu proiectul referitor la loturile pentru locuințe tineri constituie o prioritate pentru mine.  

    În continuare se prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 2 din cadrul consiliului cu privire la proiectul de 

hotărâre inițiat suplimentar, după care nefiind alte discuții președintele supune la vot proiectul de hotărâre care 

se aprobă cu unanimitate(15) de voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 38. 

     In continuare domnul primar prezintă cererea înregistrată cu nr. 7529/18.08.2021 a preotului Ciobanu 

Gabriel-Teodor, paroh al parohiei Roseți I, prin care solicită alocarea unei suprafețe de teren cu titlu gratuit 

pentru ridicarea unei case parohiale.Domnul primar prezintă faptul că, trebuie avut în vedere pentru 

soluționare  această cerere după ce se finalizează lucrarea referitoare la utilități în zona EST pentru ca unul 

dintre loturi să fie atribuit pentru realizarea de casă parohială, însă modalitatea și soluția legală de acordare 

o să o facem la acel moment. 

În continuare domnul primar prezintă faptul că are sesizări ale oamenilor  referitoare la furtul din culturile 

de porumb din câmp pentru care a solicitat sprijinul organelor de poliție și jandarmi pentru estomparea acestui 

fenomen. 

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                                                                                          


