PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din 22.04.2019

Încheiat astăzi, 22.04.2019 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.121/15.04.2019 emisă de Primarul comunei Roseți și a convocării nr.3040/15.04.2019
realizată de către secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară, astăzi
22.04.2019 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 conformitate cu
prevederile art. 43 din Legea nr. 215/2001, d-l primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de
hotărâre privind asumarea respectării prevederilor legislației în privința deșeurilor și a legislației în
domeniul concurenței prin reprezentantul legal în cadrul ADI Ecomanagement Salubris, urgența fiind
dată de modificările legislative în domeniul mediului.
În continuare d-na secretar dă citire procesului verbal al ședinței ordinare din 28.03.2019 la care nu
sunt obiecții.
După prezentarea de către secretarul comunei a conținutului procesului verbal al ședinței din
28.03.2019, 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, inclusiv suplimentarea
acesteia, care de asemenea se aprobă cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’, aceasta fiind următoarea:
ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Roseți pe anul 2019;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru suprafețele de pajiști
aparținând domeniului privat al comunei Roseți,
3.Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere a unei suprafețe de islaz numitului Ion
Nicolae, domiciliat în comuna Roseți, județul Călărași,
4.Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflatiei a nivelurilor impozitelor si taxelor locale
aplicabile în anul 2020, la nivelul comunei Roseți;
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării Asociației Club Sportiv Roseți în anul
2019,
6.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul Primăriei comunei Roseți,
7.Proiect de hotărâre privind prelungire durată contract concesiune teren,
8.Proiect de hotărâre privind aprobare acte adiționale pentru modificarea amplasamentului unor
suprafețe de islaz închiriate crescătorilor de animale,
9.Proiectul de hotărâre privind asumarea respectării prevederilor legislației în privința deșeurilor și a
legislației în domeniul concurenței prin reprezentantul legal în cadrul ADI Ecomanagement Salubris,
-Diverse.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 de la ordinea de zi ,
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Roseți pe
anul 2019;
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente .
D-l primar prezintă adresele AJFP Călărași și CJ Călărași prin care s-au repartizat localității
noastre sume și cote din unele venituri ale bugetului de stat, cota de 17,5% din impozitul pe venit estimat
a fi încasat și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, sume din fondul
constituit la dispoziția județului Călărași conform H.C.J Călărași nr. 3/2019, după care d-na contabil
prezintă structura bugetului centralizat al uat-ului cu repartizarea veniturilor și a cheltuielilor pe secțiunile
de dezvoltare și funcționare, titluri, capitole, articole. 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. 24.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 de la ordinea de zi ,
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2.Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru suprafețele de pajiști
aparținând domeniului privat al comunei Roseți,
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente .
Se dă cuvântul d-lui viceprimar care prezintă raportul de specialitate cu privire la suprafețele de
pajiști cuprinse în amenajamentul pastoral al comunei Roseți, domeniu privat al comunei.
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. 25.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 3 de la ordinea de zi și anume:
3.Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere a unei suprafețe de islaz
numitului Ion Nicolae, domiciliat în comuna Roseți, județul Călărași,
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente .
Se dă cuvântul d-lui viceprimar care prezintă faptul că, potrivit cererii depuse de către d-l Ion
Nicolae de renunțare la contractul de închiriere a suprafeței de 5 hectare de islaz motivat de vânzarea
animalelor este necesară adoptarea unei hotărâri privind încetarea contractului de închiriere nr.
4564/13.06.2017.
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. 26.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 4 de la ordinea de zi si anume:
4.Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflatiei a nivelurilor impozitelor si taxelor
locale aplicabile în anul 2020, la nivelul comunei Roseți;
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente.
Se prezintă în continuare de către d-l primar raportul de specialitate întocmit de către inspector
venituri prin care aduce la cunoștință necesitatea indexării impozitelor și taxelor locale cu rata inflației
postată pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice de 4,63% și aplicabilă începând cu anul 2020.
Se prezintă avizul favorabil al comisiei 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. 27.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 5 de la ordinea de zi si anume:
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării Asociației Club Sportiv Roseți în anul
2019,
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente.
Se prezintă de către d-l primar necesitatea aprobării contractului de finanțare a Asociației Club
Sportiv Roseți în anul 2019 , urmare a aprobării bugetului pe anul 2019 în vederea sprijinirii activităților
sportive la nivel de localitate. Se prezintă avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, după care
nefiind întrebări, discuții referitoare la proiectul de hotărâre inițiat, președintele ședinței supune la vot
proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr.
28.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 6 de la ordinea de zi si anume:
6.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul Primăriei comunei
Roseți,
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente.
Domnul primar prezintă necesitatea stabilirii unor normative de cheltuieli pentru actiuni de
protocol organizate în timpul anului în vederea desfășurării activității instituției în condiții
corespunzătoare. 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. 29.
Se trece la dezbaterea punctului nr.7 de la ordinea de zi si anume:
7.Proiect de hotărâre privind prelungire durată contract concesiune teren,
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente.
Se prezintă de către d-l primar raportul de specialitate întocmit în acest sens, urmare a cererii
d-lui Răgălie Gheorghe de prelungire a duratei de valabilitate a contractului de concesiune teren nr.
40/1994 încheiat pe o perioada de 25 de ani și a autorizației de construire nr. 42/1994 emisă de Primăria
comunei Roseți.
In continuare președintele de ședință prezintă avizul favorabil al comisiei 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. 30.
Se trece la dezbaterea punctului nr.8 de la ordinea de zi si anume:
8.Proiect de hotărâre privind aprobare acte adiționale pentru modificare a amplasamentului unor
suprafețe de islaz închiriate crescătorilor de animale,
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D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente.
În continuare d-l viceprimar prezintă raportul de specialitate întocmit în acest sens prin care
aduce la cunoștință faptul că, urmare a unor erori la punerea în posesie a crescătorilor de animale
pentru suprafețe de islaz închiriate este necesară modificarea prin act adițional a vecinătăților
suprafețelor închiriate la d-nii Sișman Daniel și d-l Micu Ionel. In continuare președintele de ședință
prezintă avizele favorabile al 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. 31.
Se trece la dezbaterea punctului nr.9 (suplimentar)de la ordinea de zi si anume:
9.Proiectul de hotărâre privind asumarea respectării prevederilor legislației în privința
deșeurilor și a legislației în domeniul concurenței prin reprezentantul legal în cadrul ADI
Ecomanagement Salubris,
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă necesitatea asumării respectării prevederilor legale în
privința deșeurilor și a legislației în domeniul concurenței, urmare a prevederilor OUG nr. 74/2018 de
modificare și completare a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 31/2019, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor
de ambalaje precum și a OUG nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu.Se solicită avizul comisiei de
specialitate acesta fiind favorabil, după care nefiind discuții, președintele de ședință supune la vot
proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator, care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru,
devenind astfel hotărârea cu nr. 32.
La punctul Diverse nu sunt înscrieri la cuvânt, drept pentru care nemaifiind alte probleme,
președintele de sedință încheie şedinţa:
»întrucat problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ».

Preşedintele şedinţei
Costică Râjnoveanu

Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE
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