PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din 25.04.2018
Încheiat astzi, 25.04.2018 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei
Roseţi, judetul Calarasi, la care au participat un nr.de 15 consilieri locali din 15 aflați în
funcție.
La sedință participă d-l Nicolae Rajnoveanu-primarul comunei Roseti, initiatorul
proiectelor de la ordinea de zi , secretarul comunei-Lavinia Tanase si d-na Apostol Georgeta
-inspector cheltuieli .
D-l primar deschide lucrările şedinţei, informand membrii consiliului local de faptul că,
în baza dispoziţiei nr.127/18.04.2018 emisă de Primarul comunei Roseti și a convocării
nr.2715/18.04.2018 realizată de către secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local
Roseți în şedinţă ordinară, astazi 25.04.2018 orele 16.00, la sediul Primăriei comunei Roseti.
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 continuare d-na secretar da citire procesului verbal al sedintei de îndată din
04.04.2018 la care nu sunt obiectii, după care președintele de ședință supune la vot
conținutul acestuia care se aprobă cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’.
Se supune la vot ordinea de zi, care se aprobă cu unanimitate de voturi”pentru”,
aceasta fiind următoarea:
ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflatiei a nivelurilor impozitelor si taxelor
locale aplicabile in anul 2019, la nivelul comunei Roseti;
2.Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local aferenta trimestrului I a
anului 2018;
4. Proiect de hotarare privind atribuire teren in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
5. Proiect de hotarare privind aprobare inchiriere suprafete de islaz in vederea inchirierii in
anul 2018;
6. Diverse.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 al ordinii de zi si anume:
1.Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflatiei a nivelurilor impozitelor si
taxelor locale aplicabile in anul 2019, la nivelul comunei Roseti;
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
Se da cuvantul d-lui primar care da citire raportului de specialitate intocmit in acest
sens dupa care prezinta consiliului faptul ca in conformitate cu prevederile Codului Fiscal,
respectiv art. 491, trebuiesc indexate cu rata inflatiei impozitele si taxele locale pentru anul
urmator. In continuare se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate si nefiind
discutii, presedintele de sedinta supune la vor proiectul de hotarare in forma initiata care se
aproba cu unanimitate de voturi ,,pentru,, devenind astfel hotararea cu nr. 14.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 de la ordinea de zi si anume:
2.Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice;
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
Se prezinta in continuare de catre d-na Apostol Georgeta, adresele Scolii si Gradinitei
Roseți prin care inainteaza decontul cadrelor didactice pentru luna Martie a anului 2018.
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Se prezinta in continuare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, dupa care , nefiind
discutii, intrebari, presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare care se
aproba cu unanimitate de voturi ,,pentru,, devenind astfel hotararea cu nr. 15.
Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi:
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local aferenta trimestrului
I 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 in acest
sens, dupa care prezinta situatia veniturilor, platilor, excedentului precum si a cheltuielilor
efectuate, defalcate pe sectiuni(de functionare, de dezvoltare). In continuare se prezinta
avizul favorabil al comisiei de specialitate, dupa care nefiind discutii, intrebari, presedintele
de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma propusa de catre initiator care se
aproba cu unanimitate de voturi ,,pentru,, devenind astfel hotararea cu nr. 16.
Se trece la punctul 4 al Odinii de zi:
4. Proiect de hotarare privind atribuire teren in conformitate cu prevederile Legii nr.
15/2003;
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
Domnul primar prezinta cererile a doi cetateni din localitate respectiv Banu Nicolae si
Tamiianu Tudorel-Marius care solicita teren pentru construirea de locuinte in baza Legii nr.
15/2003 M/C. Se da citire raportului de specialitate al comisiei desemnate cu inventarierea
terenurilor din domeniul privat al comunei ce pot fi atribuite tinerilor, dupa care domnul
primar intreaba pe d-l viceprimar despre situatia inventarierii terenurilor concesionate din
localitate privind cetatenii care nu au construit si solicita totodata ca in sedinta din luna Mai
sa prezinte Consiliului Local situatia acestora.Domnul viceprimar raspunde ca este finalizata
situatia si sunt cetateni care au achitat anual taxa de concesiune insa nu au construit
urmand a se gasi o solutie cu acestia.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, dupa care presedintele de
sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu unanimitate de voturi,, pentru,,
devenind astfel hotararea cu nr. 17.
Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi:
5. Proiect de hotarare privind aprobare inchiriere suprafete de islaz in vederea
inchirierii in anul 2018;
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
Se da cuvantul d-lui viceprimar care prezinta cererile cetatenilor din localitate care au
marit efectivele de animale, care au dobandit efective de animale in cursul acestui an si
totodata cererile anumitor crescatori de animale ce au contracte de inchirere islaz si acum
solicita incetarea acestora motivat de faptul ca,au vandut efectivele de animale. Se prezinta
in continuare raportul de evaluare a unor suprafete din islazul comunei Roseti, domeniu
privat al acesteia, se prezinta pretul pentru 1 hectar de islaz respectiv 264 lei/ha/an, dupa
care d-l Raileanu Nita este de parere ca ar fi bine ca in contract sa bagam o clauza prin care
in situatia cand alti cetateni din localitate dobandesc animale si nu avem suprafete de islaz
disponibile sa le diminuam actualilor chiriasi in mod corespunzator suprafetele din contracte.
Domnul viceprimar raspunde ca deocamdata avem suprafete disponibile si nu este cazul,
dupa care precizeaza faptul ca, in fiecare an se inventariaza efectivele de animale si
suprafetele de islaz.Domnul primar intreaba pe d-l viceprimar despre situatia islazului din
Balta daca sunt suprafete inundate si traseaza sarcina d-lui viceprimar ca cetateanul Vasile
Nicolae sa plece din localitate cu efectivele de animale pe suprafata de islaz inchiriata,
respectiv in Balta.In continuare se prezinta avizele favorabile ale comisilor de specialitate,
dupa care se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu unanimitate de voturi
,,pentru,, devenind astfel hotararea cu nr. 18.
Se trece la punctul Diverse
Domnul viceprimar prezinta situatia la nivel de localitate privind contractele incheiate
de catre cetateni cu S.C. Rebu SA, privind colectarea gunoiului menajer si spune ca la acest
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moment avem un numar de aproximativ 50 de gospodarii care nu au incheiat contracte
acestia urmand a fi sanctionati in conformitate cu prevederile legale in vigoare in situatia in
care nu inteleg sa incheie aceste contracte.
In incheiere domnul primar multumeste pentru participare si implicare membrilor
consiliului.
Nemaifiind interventii, inscrieri la cuvant, presedintele de sedinta încheie şedinţa:
»întrucat problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ».

Preşedintele şedinţei
Marian NANU

Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE
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