PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din 27.09.2018
Încheiat astazi, 27.09.2018 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.272/20.09.2018 emisă de Primarul comunei Roseti și a convocării
nr.6678/20.09.2018 realizată de către secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local
Roseți în şedinţă ordinară, astazi 27.09.2018 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 indată din
5.09.2018 la care nu sunt obiectii.
După prezentarea de catre secretarul comunei a continutului procesului verbal al
sedintei de indata din 5 Septembrie 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 August a anului 2018;
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Roseti pe anul 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.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 August 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 urma adresei Scolii Gimnaziale prin care solicita decontul aferent lunii August 2018 pentru
cadrele didactice de la Scoala Roseti si Gradinita Roseti.Se prezinta in continuare avizele
favorabile ale comisiilor 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.44.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 de la ordinea de zi si anume:
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Roseti pe anul
2018,
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
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Se da cuvantul d-lui primar prezinta faptul ca potrivit adresei nr.
14517/18.09.2018 transmisa de catre AJFP Calarasi si urmare a Deciziei nr. 6/2018 a sefului
AJFP Calarasi, in conformitate cu prevederile OUG nr. 78/2018 privind rectificarea bugetului
de stat, urmeaza a ni se retrage suma de 38 mii lei reprezentand sume din cote defacate din
impozitul pe venit si a se acorda suma de 1 000 lei-sume din cota de 17,25% din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.In continuare domnul primar prezinta
nemultumirea fata de aceasta situatie.In continuare d-na Apostol Georgeta prezinta raportul
de specialitate intocmit in acest sens , prezentand capitolele bugetului local ce vor fi afectate
de retragerea acestei sume , respectiv capitolul 51.01.03. Se prezinta in continuare avizele
favorabile ale comisiilor 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.45.
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 01.08.2018 ,
respectiv 2,4 lei /persoana /lună fara TVA. 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.In
continuare, d-l consilier Răileanu Niță reclama faptul ca, nu se ridica deseurile
biodegradabile, rezultate in gospodării. Domnul primar raspunde si prezinta faptul ca prin
contract acesta 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. In continuare d-l primar spune ca, 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.
Se trece la punctul 4
4. Diverse
Domnul primar prezinta faptul ca,săptămâna viitoare urmeaza o intalnire zonala a
primarilor localitatilor invecinate pentru discutii privind reteau de gaze, fiind utila realizarea in
acest sens a unei asociatii de dezvoltare intercomunitara, pretul fiind astfel mult mai
favorabil, insa deocamdată acesta este doar la nivel de discutie , urmand ca ulterior sa
decidem.
In continuare d-l primar prezinta faptul ca, in localitate s-a confirmat un focar de
Pesta Porcina Africana cu rezulat pozitiv al analizelor la gospodaria numitul Vasile Nicolae
in incinta fostului CAP, datorat indeosebi nerespectarii masurilor minime de igiena, de
biosecuritate la grajdul animalelor si pentru care solicita aplicarea de sanctiuni de catre
organele abilitate in acest sens.Domnul primar prezinta faptul ca, nu este de acord cu
primirea de despagubiri de catre cetateanul Vasile Nicolae, deoarece acesta a neglijat toate
masurile dispuse in localitate, ba mai mult avem informatii ca ar fi adus efective de ovine din
Baltă in aceast perioada si prezenta virusului ar veni de aici, de faptul ca nu si-a montat nici
un dezinfector in gospodarie, desi a fost instiintat in acest sens de catre DSV Roseti si prin
afisele din localitate. Se prezinta in continuare in ce consta actiunea DSVSA-ului in acest
caz, respectiv uciderea animalelor si ingroparea acestora la amplasamentul stabilit.Domnul
consilier Costică Râjnoveanu solicita pe aceasta cale implicarea membrilor consiliului local in
sensul comunicarii cetatenilor de a pune in aplicare masurile de igiena stabilita de catre
Unitatea Locala de Sprijin impotriva Bolilor si anume montarea unui covor la intrarea in
gospodarie, pe interiorul curtii, care sa fie in permanenta umezit cu solutie de soda caustica,
sa nu se primeasca persoane străine in gospodarie, sa nu se deplaseze animale din
2

gospodarii. In continuare d-l Costică Rajnoveanu prezinta faptul ca, in situatia dată se
efectueaza in localitate catagrafierea suinelor iar la focarul confirmat se continua masurile de
dezinfectie, dupa care dupa 45 de zile se introduce in gospodarie un animal sanatos, fiindu-i
urmarita evolutia iar in cazul in care boala nu apare, se ridica restrictia de crestere a
animalelor.
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
Tudor POENARU

Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE
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