PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din 18.12.2018
Încheiat astăzi, 18.12.2018 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei
Roseţi, județul Călărași, la care au participat un nr.de 15 consilieri locali din 15 aflați în funcție.
La ședință participă d-l Nicolae Râjnoveanu-primarul comunei Roseți, inițiatorul
proiectelor de la ordinea de zi, secretarul comunei-Lavinia Tănase și d-na Apostol Georgeta inspector cheltuieli.
D-l primar deschide lucrările şedinţei, informand membrii consiliului local de faptul că, în
baza dispoziţiei nr.391/13.12.2018 emisă de Primarul comunei Roseti și a convocării
nr.9020/13.13.2018 realizată de către secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local Roseți
în şedinţă ordinară, astăzi 18.12.2018 orele 16.00, la sediul Primăriei comunei Roseți.
Sunt prezenţi 15 consilieri, iar potrivit art. 40 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificarile și completarile ulterioare, şedinţa este statutară.In
conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, d-l primar solicită scoaterea de la ordinea
de zi de la dezbatere a proiectului de hotărâre privind organizarea rețelei școlare în anul școlar
2019-2020, urmare a faptului că până la aceasta dată nu s-a primit de la Inspectoratul Scolar
Județean, avizul conform.
În continuare d-na secretar da citire procesului verbal al sedintei ordinare din 27.11.2018
la care nu sunt obiectii.
După prezentarea de catre secretarul comunei a conținutului procesului verbal al ședinței
din 27.11.2018, președintele de ședința procedează la supunerea la vot a acestuia, fiind
aprobat cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’ nefiind obiectii, după care supune la vot ordinea de zi
a ședinței, inclusiv scoaterea proiectului de hotărâre mai sus precizat, care se aprobă cu
unanimitate de voturi ‘’pentru’’, aceasta fiind următoarea:
ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice, aferente lunii
Noiembrie, Decembrie a anului 2018;
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Roseti,
3.Proiect de hotarare privind aprobarea stabilire taxe special pentru anul 2019,
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru beneficiarii
Legii nr. 416/2001,
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți pentru anul 2019,
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării distribuției gazelor naturale în comuna Roseți,
judetul Călărași,
7.Proiect de hotărâre privind acordare mandat special primarului comunei Roseți în vederea
exercitării în cadrul ADI Ecomanagement Salubris a atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin.(2),
alin.(3) din Statutul Asociației.
8.Diverse.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 de la ordinea de zi ,
1.Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice, aferente
lunii Noiembrie și Decembrie a anului 2018;
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
Se da cuvantul d-nei Apostol Georgeta care prezinta raportul de specialitate intocmit ca
urmare a adresei Scolii Gimnaziale prin care solicită decontul aferent lunilor Noiembrie și
Decembrie 2018 pentru cadrele didactice de la Scoala Roseti si Gradinita Roseti. Se prezinta
in continuare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, după care nefiind discutii,
intrebari se supune la vot de către presedintele de sedinta proiectul de hotarare in forma
propusa de catre initiator care se aprobă cu unanimitate de voturi’’pentru’’, devenind astfel
hotărârea cu nr.58.
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Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 de la ordinea de zi și anume:
2.Proiect de hotărâre privind rectificării bugetului local al comunei Roseti pe anul 2018.
D-na secretar comunica faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate
amendamente, după care d-l primar prezintă adresa C.J Călărași privind comunicarea sume
din cote defalcare pentru cofinanțare proiecte, precum și adresele AJFP Calarasi privind
repartizare influențe, cote defalcate UAT Roseți.
In continuare d-na Apostol Georgeta prezinta raportul de specialitate întocmit în acest
sens, prezentând capitolele unde se rectifică bugetul local si sumele aferente acestora,
necesitătile privind plata facturilor către furnizori, sume pentru indemnizatii ale persoanelor cu
handicap precum si a altor cheltuieli curente necesare functionarii institutiei. In continuare se
prezinta avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Roseti, dupa
care nefiind intrebări, discutii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in
forma propusă de initiator care se aprobă cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’, devenind astfel
hotărârea cu nr. 59.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 3 de la ordinea de zi si anume:
3.Proiect de hotarare privind aprobarea stabilire taxe speciale pentru anul 2019,
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
Se prezintă de către d-l primar raportul de specialitate intocmit de către inspectorul din
cadrul compartimentului de specialitate, d l primar explicând necesitatea instituirii de taxe
speciale avand in vedere ecesarul de venituri la bugetul local, urmare a abrogării Lg. NR.
119/1996, de unde se incasau sume considerabile la buget.Se prezinta in continuare taxele
propuse.Domnul Răileanu Niță întreabă daca aceste taxe se platesc de catre toti cetatenii care
solicta de axemplu o adeverinta pentru cartea de identitate. Domnul primar spune ca taxa de
urgenta se va incasa doar pentru certificate fiscale in regim de urgenta, altul decat cel prevazut
de lege si pentru adeverinte APIA, unde fermierii, desi convocati de catre salariatii APIA cu cel
putin 45 de zile inainte, acestia se prezinta inainte cu o zi de prezentarea la APIA, la primărie
ori in acest caz, se impune perceperea acestei taxe, tocmai ca in anul urmator sa stie sa vina
in termenul legal si sa-si declare suprafetele din timp conform prevederilor legale la registrul
agricol. Se prezinta in continuare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, dupa care
nefiind intrebari, discutii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma
initiata care se aproba cu un numar de 15 voturi pentru, devenind astfel hotararea cu nr.60.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 4 de la ordinea de zi si anume:
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru
beneficiarii Legii nr. 416/2001,
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
In continuare se prezintă de catre d-l primar raportul de specialitate intocmit de către
inspectorul din cadrul compartimentului de specialitate, d l primar explicând necesitatea
aprobării in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, a
Planului de actiuni de interes local pentru anul 2019, plan ale căror acțiuni, activități va fi utilizat
si pentru persoanele condamnate sa presteze ore de muncă în folosul comunității. Se prezinta
in continuare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, dupa care nefiind intrebari,
discutii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma initiata care se
aproba cu un numar de 15 voturi pentru, devenind astfel hotararea cu nr.61.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 5 de la ordinea de zi si anume:
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți pentru anul 2019,
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
In continuare se prezintă de catre d-na secretar raportul intocmit ca urmare a initierii
proiectului de hotarare după care precizeaza faptul ca, desi art. 23 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este
abrogat, practic nemaifiind obligați sa solicităm avizul planului catre ANFP Bucuresti, este
necesara o evidentă a functiilor publice existente in cdrul apratului de specialitate, deoarece in
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cursul anului au loc promovări in grade profesionale imediat superioare si prin urmare este
necesara si oportuna supunerea acestuia spre aprobare. Se prezinta in continuare avizele
favorabile ale comisiilor de specialitate, dupa care nefiind intrebari, discutii, presedintele de
sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma initiata care se aproba cu un numar de 15
voturi pentru, devenind astfel hotararea cu nr.62.
Se trece la dezbaterea punctului nr.6 de la ordinea de zi si anume:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării distribuției gazelor naturale în
comuna Roseți, judetul Călărași,
Se prezintă de către d l primar expunerea de motive intocmită urmare a initierii
proiectului de hotarare, dupa care se discuta despre posibilitatile de bransare, despre solutiile
favorbile si nefavorabile localitatii noastre referitoere la bransare.Domnul primar continuă și
prezintă faptul că momentan suntem la începutul unui traseu lung și greoi, însă nu imposibil de
realizat, acest lucru fiind o mare ecesiate pentru localitate, atrăgând investitori în acest sens și
în mod special pentru locuitorii acestei commune, pentru dezvoltarea în viitor. Se prezinta in
continuare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, dupa care nefiind intrebari, discutii,
presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma initiata care se aproba cu
un numar de 15 voturi pentru, devenind astfel hotararea cu nr.63.
Se trece la dezbaterea punctului nr.7 de la ordinea de zi si anume:
7.Proiect de hotărâre privind acordare mandat special primarului comunei Roseți în
vederea exercitării în cadrul ADI Ecomanagement Salubris a atribuțiilor prevăzute la art.
16 alin.(2), alin.(3) din Statutul Asociației.
7.Proiect de hotărâre privind acordare mandat special primarului comunei Roseți în vederea
exercitării în cadrul ADI Ecomanagement Salubris a atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin.(2),
alin.(3) din Statutul Asociației.
Se da cuvantul d-lui primar care da citire expunerii de motive intocmite ca urmare a
adresei A.D.I. Ecomanagement Salubris Calarasi, prin care se solicita un mandat special
pentru reprezentantul comunei Roseti, judetul Calarasi care sa poata vota in cadrul Adunarii
Generale a ADI modificarea contractului de delegare si incheierea de acte aditionale la
contractele existente urmare a obligatiilor impuse prin OUG nr. 74/2018, precum si a majorarii
salariului minim brut pe țară, garantat in plată.Au loc discutii in continuare unde d-l viceprimar
este intrebat de catre d-l consilier local Milea Marian care este nemultumit de activitatea
depusa de catre d- viceprimar, de ce se depoziteaza incă necontolat gunoiul?. Aceeași
problemă o ridică și d-l consilier local Echim Aurelian-Valentin.In continuare se solicită a se
sanctiona persoanele gasite vinovate de catre dl viceprimar. Domnul viceprimar raspunde si
spune ca ar fi bine sa montăm placute cu esaje inscriptionate cu extrase din lege privind
sanctiunile pentru depozitarea deseurilor necontrolată.In continuare se prezinta avizele
favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului, dupa care nefiind intrebari,
discutii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma initiata care se
aproba cu un numar de 15 voturi pentru, devenind astfel hotararea cu nr.64, proiectul privind
aprobarea rețelei școlare urmând a fi supus dezbaterii la data primirii avizului conform al
Inspecratului Scolar Județean Călărași.
Diverse.
Domnul consilier Popia Răducu intreabă pe d-l primar daca au fost finalizate lucrraile la troduarele paralele
cu DN3B, deoarece a solicitat d lui viceprimar sa se refaca trotuarul executat din sume proprii pe domeniul public
din fața proprietătii, tocmai a se executa corect lucrarea, insă nu s-a rezolvat nimic in acest sens.Domnul primar
raspunde si prezintă faptul că acolo unde nu a fost cazul să se intervină la trotuarele existente turnate de către
proprietari, nu s-a intervenit si in acest sens s-au executat intrarile la scoală si a anumite strazi. In incheiere, fiind
ultima ședință di anul 2018, d l primar multumeste membrilor Consiliului Local Roseți pentru aportul/implicarea
adusă la dezvoltarea localității, dorind ca și în viitor să avem o astfel de colaborare și adresează in acest sens
traditionala urare de LA MULȚI ANI, CU SĂNĂTATE ȘI ÎMPLINIRI, TUTUROR!
Nemaifiind intervenții, înscrieri la cuvâant, președintele de sedință încheie şedinţa:
»întrucat problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ».

Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE

Preşedintele şedinţei
Răducu POPIA
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