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PROCES VERBAL   
al şedinţei ordinare din 25.10.2018 

 
 

Încheiat astazi, 25.10.2018 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 și d-na 
Apostol Georgeta -inspector cheltuieli . 
           D-l  primar deschide lucrările şedinţei, informand  membrii consiliului local de 
faptul că, în baza dispoziţiei nr.323/19.10.2018 emisă de Primarul comunei Roseti și 
a convocării  nr.7582/19.10.2018 realizată de către secretarul comunei, s-a convocat 
Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară, astăzi 25.10.2018 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 ordinare din 
27.09.2018 la care nu sunt obiectii.  

După prezentarea de catre secretarul comunei a  continutului procesului 
verbal al sedintei din 27Septembrie 2018, presedintele de sedinta procedeaza la 
supunerea la vot a acestuia , fiind aprobat cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’ nefiind 
obiectii, dupa care supune la vot ordinea de zi a sedintei care se aproba cu 
unanimitate de voturi ‘’pentru’’, aceasta fiind urmatoarea: 

 
  

ORDINE DE ZI: 
 

1.Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice, 
aferente lunii Septembrie a anului 2018; 
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Roseti precum și 
aprobarea execuției bugetare aferente trimestrului III a anului 2018, 
3.Proiect de hotarare privind actualizarea cuantumului taxei speciale de salubrizare 
în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de pe raza comunei 
Roseți, județul Călărași, 
4.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 2  privind 
programul /lista obiectivelor de investiții la H.C.L.Roseți nr. 4/15.02.2018 privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Roseți pentru anul 2018, 
5.Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 40000 lei din bugetul local pentru 
Asociația Club Sportiv Roseți. 
6.Diverse. 
 
 Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 al ordinii de zi si anume: 
1.Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre 
didactice, aferente lunii Septembrie  a anului 2018; 
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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 urma adresei Scolii Gimnaziale prin care solicita decontul aferent lunii 
Septembrie  2018 pentru cadrele didactice de la Scoala Roseti si Gradinita Roseti.Se 
prezinta in continuare avizul favorabil al comisiei de specialitate, dupa care nefiind 
discutii, intrebari se supune la vot  de catre presedintele de sedinta proiectul de 
hotarare in forma propusa de catre initiator care se aproba cu unanimitate de 
voturi’’pentru’’, devenind astfel hotararea cu nr.47. 
 Se trece la dezbaterea punctului nr. 3 de la ordinea de zi si anume: 
3.Proiect de hotarare privind actualizarea cuantumului taxei speciale de 
salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de 
pe raza comunei Roseți, județul Călărași, 

D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt 
formulate amendamente . 

 Se da cuvantul d-lui primar care prezinta necesitatea corelarii tarifului 
practicat de catre operatorul zonal SC RER ECOLOGIC SERVICE Bucuresti REBU 
S.A  privind serviciul de salubrizare, respectiv faptul ca, acesta a majorat tariful 
incepand cu data de 01.10.2018 ,  de la 3 lei /persoana /lună inclusiv TVA la 3,28 lei 
/persoană/lună inclusiv TVA. In continuare  se dă citire adresei nr.C-23539/9.10.2018 
a SC RER ECOLOGIC SERVICE Bucuresti REBU S.A prin care se comunică noile 
tarife aplicabile cu data de 1.10.2018. In continuare domnul consilier Echim Aurelian 
intreaba de ce se majorează tariful ?. Domnul primar răspunde si in  sensul lămuririi 
dă citire adresei ADI nr. 4080/28.09.2018 prin care se prezinta situatia Centrului de 
Management de la Ciocănești unde opera SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT 
SRL, care a solicitat rezilierea contractului datorita dezechilibrului financiar major 
constatat de catre acesta dupa 6 luni de operare, dupa care d-l primar da citire 
adresei nr. 4200/23.10.2018 a ADI potrivit careia se prezinta stabilirea noului 
operator la Centrul de Management de la Ciocanesti stabilit prin  procedura de 
negociere fara publicarea prealabila a unui anunt, datorita starii de urgenta si 
totodata se comunica noile tarife comparate cu cele vechi, toate acestea fiind stabilite 
si incluse in limita contractului de 10%. 

Domnul Raileanu Nita intreaba de ce trebuie sa stabilim noi Consiliul Local 
aceasta taxa?. Doamna secretar explica faptul ca, este o obligatie legala prevazuta 
de legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, actualizata.Domnul 
consilier Raileanu Nita spune ca refuza sa incheie contract cu operatorul.Domnul 
primar spune d-lui Raileanu ca nu este normal ca tocmai membri din cadrul 
Consiliului sa gandeasca asa. Domnul consilier Rajnoveanu Costică intreaba de ce 
refuza operatorul ridicarea  frunzelor, a crengilor? Domnul primar raspunde si 
prezinta faptul ca, prin contract acestea nu se ridică de catre operator, insa avem 
adresa de la ADI prin care ne precizează faptul că, există posibilitatea de a se ridica, 
însă cu plata  separat de contract  de 2,5 lei /sac, saci ce se distribuie de către 
operator iar prin acest proiect la nivel judetean, pentru deseurile biodegradabile s-au 
distribuit recipientii din plastic tocmai pentru  realizarea compostului propriu in 
gospodarii a deseurilor biodegradabile. 

In continuare d-l primar spune ca legea nu ne este favorabilă, întrucât pentru 
gospodariile/cetatenii care nu incheie contracte trebuie sa platească comuna din 
acesta taxă stabilită prin hotărâre de catre autoritatea deliberativă care trebuie intai 
incasată si totodata prevederile Legii mediului precum si cerintele impuse de Uniunea 
Europeana nu ne ajuta deloc, ba dimpotriva ne revine sarcina in calitatea de alesi 
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locali sa explicam oamenilor, sa-i educam si sa ne aliniem astfel si noi tarilor 
dezvoltate in ce priveste salubrizarea, protectia mediului s.a.m.d.. 

 Au loc discutii in continuare despre diferenta dintre taxa si tarif la salubrizare 
unde d l primar explica avantajele tarifului fata de taxa speciala si anume la tarif 
operatorul incheie contracte, el incaseaza, el transporta pe cata vreme la taxa trebuia 
noi sa incheiem contracte si sa incasam taxa, ceeace din punctul meu de vedere nu 
ne avantaja.Domnul viceprimar intervine si spune ca,  potrivit cerintelor U.E., anual 
avem obligatia sa scădem cantitatea de deseuri produsă la nivel de tara, respectiv 
localitate. Se prezinta in continuare avizul  favorabil al comisiei activităti financiare, 
agricultura, protectia mediului, dupa care nefiind discutii, intrebari se supune la vot  
de catre presedintele de sedinta proiectul de hotarare in forma propusa de catre 
initiator care se aproba cu un numar de 12 voturi /pentru/ si trei abtineri apartinand d-
lui Raileanu Niță, Nuțu Aurel, Mihalache Gică, devenind astfel hotararea cu nr.48. 

Se continuă cu  dezbaterea punctului 4 al ordinii de zi și anume:  
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt 

formulate amendamente . 
4.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 2  privind 
programul /lista obiectivelor de investiții la H.C.L.Roseți nr. 4/15.02.2018 
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Roseți pentru 
anul 2018. 

Se dă cuvântul d-lui primar  care prezinta faptul ca, asa cum v-am anuntat in 
sedinta trecuta despre intentia de  infiintare a retelei de gaze natural la nivel de 
localitate, am avut intalniri cu diversi consultant in domeniu impreuna cu primarii 
localitatilor invecinate(Dichiseni, Jegalia, Unirea) in sensul de a infiinta o asociere, 
insa eu consider ca este mai avantajos pentru localitatea noastra sa demaram singuri 
aceasta lucrare care probabil se va derula pe cativa ani. Au loc discutii in continuare 
despre eventuale trasee, despre axele ce vor urma sa fie aceste proiecte lansate, 
insa pana atunci este necesara intocmirea studiului de fezabilitate care este o 
investitie ce trebuie sa fie inclusa in planul anual de investitii al localitatii, iar la 
momentul lansarii apelului de proiecte sa avem intocmit studiul de fezabilitate si eu 
personal sper ca in pretul de cost al gazului sa intre si executia si proiectarea 
esalonate in timp, gazul fiind un lucru necesar in localitatea noastră,  insa toate la 
vremea lor . Domnul consilier Nutu Aurel intreaba pe unde se va amplasa reteaua de 
gaze, deoarece daca o sa treaca pe proprietatile din extravilan ale oamenilor o sa fie 
probleme. Domnul primar raspunde ca este prematur sa discutam acest aspect 
acum, insa solutii exista. Se prezinta in continuare avizul  favorabil al comisiei de 
specialitate, dupa care nefiind discutii, intrebari, se supune la vot de catre 
presedintele de sedinta proiectul de hotarare in forma propusa de catre initiator care 
se aproba cu unanimitate de voturi’’pentru’’, devenind astfel hotararea cu nr.49. 

Se continuă cu  dezbaterea punctului 5 al ordinii de zi și anume:  
5.Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 40000 lei din bugetul local 
pentru Asociația Club Sportiv Roseți-suplimentare finanțare . 

D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt 
formulate amendamente . 

Se acordă cuvântul d-lui primar , care prezinta adresa ACS Roseti prin care 
solicită suplimentarea finanțării cu suma de 40000 lei necesară desfasurari activitatii 
sportive in conditii normale, functie de disponibilitatile financiare ale comunei pana la 
finele anului 2018 conform actului aditional la contractual de finantare. Se prezinta 
raportul intocmit de viceprimarul comunei Roseti, dupa care se prezinta avizele 
favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Roseti, dupa care  
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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. 50. 
 Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 de la ordinea de zi si anume: 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare aferente 
trimestrului III a anului 2018 precum si rectificarea bugetului local al comunei 
Roseti pe anul 2018. 

D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt 
formulate amendamente . 

In continuare d-na Apostol Georgeta prezinta raportul de specialitate intocmit 
in acest sens, prezentand executia bugetara la trimestru III ,respectiv veniturile, 
cheltuielile, excedentul sectiunii de functionare, precum si cele ale sectiunii de 
functionare, unde excedentul este de la proiectul depus pe AFIR, dupa care d-na 
Apostol prezinta capitolele unde se rectifică bugetul local si sumele aferente 
acestora. 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. 51. 

4. Diverse 
 Domnul consilier Poenaru Tudor se inscrie la cuvant si prezinta problema 

iluminatului public si anume ca sunt locuri in localitate unde nu functioneaza in 
parametrii normali. Domnul primar raspunde ca se vor remedia defectiunile  ca de 
fiecare dată. Domnul consilier Nutu Aurel intreabă dacă plătim de fiecare dată cand 
remediază deficientele. Domnul primar răspunde că suma privind întreținerea retelei 
de iluminat se efectuează prestatorului conform contractului. In continuare se inscrie 
la cuvânt domnul consilier Milea Marian care intreaba pe domnul viceprimar despre 
situatia lucrarilor de intretinere a islazului si in acest sens solicită verificarea tuturor  
crescatorilor de animale in aceasta privinta. Au loc discutii unde domnul viceprimar 
spune ca, APIA  la momentul controlului, functie de situatie poate aplica penalizari in 
acest sens pentru cei ce nu respecta prevederile de agromediu. Domnul primar 
intervine si solicita domnului viceprimar ca sa mearga in verificare si luare de masuri 
incepand cu ziua urmatoare la ilazul din BALTĂ. 
      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                                        Secretarul comunei                                                                               
                        Tudor POENARU                                              Lavinia TĂNASE  


