PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din 27.11.2018
Încheiat astazi, 27.11.2018 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 Râjnoveanu-primarul comunei Roseți, initiatorul
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.359/19.11.2018 emisă de Primarul comunei Roseti și a convocării
nr.8296/19.11.2018 realizată de către secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local Roseți
în şedinţă ordinară, astăzi 27.11.2018 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 suplimentarea ordinii de
zi cu proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general privind proiectul’’ Modernizare
drumuri de interes local în comuna Roseți, județul Călărași’’, urgența fiind dată de necesitatea
actualizării devizului proiectului mai sus menționat după încheierea contractului de achiziție
publică privind cheltuielile de capital.
In continuare d-na secretar da citire procesului verbal al sedintei ordinare din 25.10.2018
la care nu sunt obiectii.
După prezentarea de catre secretarul comunei a continutului procesului verbal al
sedintei din 25.10.2018, presedintele de sedinta procedeaza la supunerea la vot a acestuia ,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’ nefiind obiectii, după care supune la vot ordinea
de zi a sedintei, inclusiv suplimentarea acesteia care se aproba cu unanimitate de voturi
‘’pentru’’, aceasta fiind urmatoarea:

ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință,
2.Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice, aferente lunii
Octombrie a anului 2018;
3.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Roseti,
4.Proiect de hotarare privind aprobarea modificării și completării organigramei și a statului de
funcții aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți, județul Călărași,
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării structurii publice de asistenţă socială fără
personalitate juridică organizată în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți
precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a structurii,
6.Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții
Modernizare drumuri de interes local în comuna Roseți, județul Călărași.
7.Diverse.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 de la ordinea de zi ,
1. Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință,
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
Se prezinta de către secretarul comunei raportul întocmit cu privire la proiectul de
hotărâre inițiat, după care d l Nanu Marian propune pentru conducerea ședințelor de consiliu
pentru următoarele trei luni de zile, respectiv luna Decembrie 2018, Ianuarie 2019 si Februarie
2019 pe domnul consilier Popia Răducu. Nemaifiind alte propuneri se prezintă în continuare
avizul favorabil al comisiei juridice, după care președintele de ședință(Poenaru Tudor) supune
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la vot proiectul de hotărâre cu propunerea făcută, care se aprobă cu un număr de 14 voturi
pentru, o abținere a d-lui Popia Răducu, devenind astfel hotărârea cu nr. 52.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 al ordinii de zi si anume:
1.Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice, aferente
lunii Octombrie 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 solicita decontul aferent lunii Octombrie 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 aproba cu unanimitate de voturi’’pentru’’, devenind astfel hotararea cu nr.53.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 3 de la ordinea de zi si anume:
3.Proiect de hotarare privind rectificării bugetului local al comunei Roseti pe anul 2018.
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente, după care d-l primar prezintă solicitarea Parohiei I Roseți a acoperirii unei părți
a cheltuielilor privind lucrarea ‘’Stoparea umidității ascensionale a Bisericii Parohiei I Roseți’’,
precum și adresa C.J Calarasi privind comunicarea acordării unor ajutoare financiare din fondul
de rezervă bugetară din bugetul județului Călărași pe anul 2018 și adresa AJFP cu privire la
comunicarea influentelor asupra cotelor defalcate din impozitul pe venit in anul 2018 .
In continuare d-na Apostol Georgeta prezinta raportul de specialitate intocmit in acest
sens, prezentand capitolele unde se rectifică bugetul local si sumele aferente acestora,
necesitătile privind plata facturilor catre REBU SA, a platii indemnizatiilor persoanelor cu
handicap precum si a altor cheltuieli curente necesare functinarii 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. 54.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 4 de la ordinea de zi si anume:
4.Proiect de hotarare privind aprobarea modificării și completării organigramei și a
statului de funcții aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți,
județul Călărași,
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
Se prezintă de către d l primar expunerea de motive cu privire la proiectul initiat, urmare
a Legii nr. 217/2018 privind modificarea OUG nr. 63/2010,(exceptarea de la numarul maxim de
posturi comunicat de catre Institutia Prefectului a celor aferente servciilor publice cu
personalitate juridica din subordinea consiliilor locale, cazul SCUPAC Roseti, după care d l
primar prezintă cele 6 posturi propuse a se infiinta si compartimentele aferente acestora. 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. 55.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 5 de la ordinea de zi si anume:
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării structurii publice de asistenţă socială
fără personalitate juridică organizată în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Roseți precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a
structurii.
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
In continuare se prezintă de catre d-l primar expunerea de motive cu privire la proiectul
initiat, urmare a prevederilor HGR nr. 797/2017 ,dupa care se prezinta regulamentul aferent
structurii fara personalitate juridica,compartimente functionale in cadrul aparatului de
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specialitate al primarului.
In continuare d-l primar exprima dorinta infiintarii unui post de mediator sanitar in cadrul
școlii din localitate, fiind o necesitate cum de altfel este de folos si postul de asistent medical
comunitar, care insă este finantat de catre Casa judeteana de Sanatate la momentul ocupării
acestuia.
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. 56.
Se trece la dezbaterea punctului nr.6 de la ordinea de zi (suplimentar)si anume:
6.Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de
investiții Modernizare drumuri de interes local în comuna Roseți, județul Călărași.
Se prezintă de către d-l primar devizul initial al proiectului aprobat prin HCL Roseti nr.
14/10.03.2017 , după care d l Raileanu Nită întreabă cine a solicitat acest lucru. Domnul primar
răspunde și explică d-lui Raileanu. Nemaifiind alte discutii, intrebari se solicita avizul comisiei
agricultură si activități economice, comisie care a avizat favorabil proiectul de hotarare, dupa
care președintele de ședință supune la vot proiectul de hotarare in forma propusă de către
inițiator, care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 57.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi
Diverse.
Nu sunt înscrieri la cuvânt, drept pentru care d-l primar anunță despre intentia sarbatoririi
evenimentului de la 1 Decembrie, Centenarul Marii Uniri pentru care urmează a se depune
coroane la Monumentul Eroilor din localitate, după care invită membri consiliului la evenimentul
cultural organizat de catre Scoala si Gradinita din localitate, anuntand despre intentia de a
premia din sponsorizări 4 elevi din cadrul școlii ce au obtinut rezultate bune la concursul de
matematica Ioan Cheșcă .Se anunță despre sistarea lucrărilor la drumuri anunțată de către
executant urmare a stării nefavorabile a vremii.
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
Tudor POENARU
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