PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din 18.06.2019
Încheiat astăzi, 18.06.2019 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, informând membrii consiliului local de faptul că, în baza
dispoziţiei nr.170/12.06.2019 emisă de Primarul comunei Roseți și a convocării nr.4724/12.06.2019
realizată de către secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară, astăzi
18.06.2019 orele 16.00, la sediul Primăriei comunei Roseți.
Sunt prezenţi 15 consilieri, iar potrivit art. 40 din Legea administrației publice locale nr.215/2001republicată, cu modificarile și completarile ulterioare, şedinţa este statutară.
În continuare d-na secretar dă citire procesului verbal al ședinței ordinare din 29.05.2019 la care nu
sunt obiecții.
După prezentarea de către secretarul comunei a conținutului procesului verbal al ședinței din
29.05.2019, se 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 care se aprobă cu unanimitate
de voturi ‘’pentru’’, aceasta fiind următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți pe anul 2019,
2. Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli navetă cadre didactice,
3. Diverse.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 de la ordinea de zi ,
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți pe anul 2019,
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente .
Se dă cuvântul d-nei Apostol Georgeta, inspector cheltuieli care prezintă faptul că, s-au primit de
la minister suma de 1.974.111,46 lei reprezentând situație de lucrări pentru proiectul Modernizare
drumuri de interes local in comuna Roseți, derulat prin PNDL, după care d-na contabil prezintă
repartizarea sumei pe secțiunea de dezvoltare. Președintele de ședință invită la discuții membrii
consiliului pe baza materialelor transmise, însa nefiind întrebări formulate se prezintă avizele favorabile
ale comisiilor de specialitate, după care se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către
inițiator care se aprobă în unanimitate de 15 voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 38.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 de la ordinea de zi ,
1. Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli navetă cadre didactice,
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente .
Se dă cuvântul d-nei contabil care prezinta raportul de specialitate întocmit în acest sens , după
care prezintă adresa Scolii Gimnaziale Iancu Rosetti prin care solicită decontul cadrelor didactice
aferent lunii Mai a anului 2019. În continuare se prezintă avizele favorabile ale comisiilor de specialitate,
după care nefiind întrebări, discuții referitoare la proiectul de hotărâre inițiat se supune la vot proiectul
de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 39.
La punctul Diverse .
Se înscrie la cuvânt domnul consilier Nuțu Aurel care întreabă pe domnul primar despre faptul
că prin proiectul de modernizare drumuri, la ultima stradă,(str. Grânelor) ce se intersectează cu
prelungirea G-ral Popescu Ion-Oiță, rămâne o porțiune neasfaltată. Ce se întâmplă cu ea?. Domnul
primar raspunde că așa au fost prinse in proiect, însă se vor realiza și acestea. In continuare domnul
primar spune că mai sunt de făcut și intrări in curți care nu au fost prinse în proiect, ănsă se vor realiza și
acestea.
În continuare domnul Nuțu Aurel întreabă dacă salariații serviciului de apă și canalizare si-au luat
salariile?. Domnul primar răspunde că nu, deoarece nu au încasat și sugerează membrilor consiliului ca
săptămânal câte un consilier local să însoțească salariații serviciului de apă pentru a discuta cu
cetățenii și a le explica necesitatea achitării de către aceștia a debitelor aferente. În continuare au loc
discuții despre contorizarea școlilor, despre rețeaua de canalizare. Domnul primar anunță despre faptul
că, prin proiectul de extindere a rețelei de canalizare se vor monta 800 de cămine la intrarea în curți.
Legat de salariații serviciului de apă domnul primar spune că, dacă s-ar încasa 70% din debite,
aceștia ar putea să si ia și prime, însă trebuie eficientizată activitatea de încasare și recuperare a
debitelor.
Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, președintele de sedință încheie şedinţa:
»întrucat problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ».
Secretarul comunei
Preşedintele şedinţei
Lavinia TĂNASE
Costică Râjnoveanu
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