PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din 24 Octombrie 2019

Încheiat astăzi, 24 Octombrie 2019 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei
Roseţi, județul Călărași, la care au participat un nr.de 14 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 precum
și domnul Tănase Niță, consilier local supleant la alegerile locale din 5 Iunie 2016.
D-l primar deschide lucrările şedinţei, informând membrii consiliului local de faptul că, în baza
dispoziţiei nr.274/16.10.2019 emisă de Primarul comunei Roseți și a convocării nr.8254/16.10.2019
realizată de către secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară, astăzi
24.10.2019, orele 16.00, la sediul Primăriei comunei Roseți-sala de consiliu.
Sunt prezenţi 14 consilieri, iar potrivit art.137 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
şedinţa este statutară.
În continuare d-na secretar dă citire procesului verbal al ședinței ordinare din 30 Septembrie
2019 la care nu sunt obiecții, drept pentru care președintele de ședință în persoana d-lui Șișman Vasile
supune la vot conținutul acestuia care se aprobă cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’.
În continuare președinte de ședință supune la vot ordinea de zi a ședinței care se aprobă de
asemenea cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’, aceasta fiind următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind validare mandat de consilier local,
2. Proiect de hotărâre privind modificare și completarea anexei la HCL nr. 29/24.06.2016
privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local Roseți,
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr.
32/24.06.2016 privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Roseți,
4. Proiect de hotărâre privind aprobare decont naveta cadre didactice,
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare aferente trimestrului III a
anului 2019 precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți,
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului Local Roseți,
7. Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de
urgență,
8. Diverse.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 de la ordinea de zi ,
1. Proiect de hotărâre privind validare mandat de consilier local,
D-na secretar comunică faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente .
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă adresa organizației județene a Partidului Social
Democrat prin care comunică apartenența politică a d-lui Tănase Niță precum și calitatea de supleantconsilier local la alegerile locale din 5.06.2016.În continuare doamna secretar anunță comisia de validare
despre necesitatea analizării dosarului de consilier local a d-lui Tănase Niță în vederea validării. Comisia
se retrage pentru analizarea dosarului. După analiză, președintele comisiei de validare dă citire
procesului verbal întocmit în acest sens. Se prezintă avizul favorabil al comisiei jurirdice din cadrul
consiliului local, după care nefiind discuții, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
inițiat de primarul comunei Roseți privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Tănase Niță, care
se aprobă cu unanimitate de voturi pentru (14), devenind astfel hotărârea cu nr. 63.
După deliberare, d-na secretar invită pe domnul Tănase Niță să depună jurământul în
conformitate cu prevederile art. 117, art. 119 din Codul Administrativ. Se procedează la depunerea
jurământului de către domnul Tănase Niță și semnarea acestuia de către președintele de ședință și
domnul Tănase Niță, un exemplar al jurământului fiind înmânat acestuia iar un exemplar reținut de către
secretarul general la dosarul ședinței. În continuare secretarul general anunță pe d-l Tănase Niță despre
necesitatea abținerii de la vot la următoarele două proiecte de hotărâre ale ordinii de zi, motivat de faptul
că în discuție este persoana dumnealui, respetiv modificarea componenței consiliului și a componenței
comisiilor de specialitate iar după deliberarea acestora urmând a intra de drept în exercitarea
mandatului.
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Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 de la ordinea de zi ,
D-na secretar comunică faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente .
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL nr. 29/24.06.2016 privind
declararea ca legal constituit a Consiliului Local Roseți,
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul întocmit în acest sens și anume necesitatea
actualizării componenței Consiliului Local Roseți în sensul înlocuirii domnului Popia Răducu cu d-l
Tănase Niță. În continuare se prezintă avizul favorabil al comisiei juridice din cadrul consiliului local,
după care nefiind discuții, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primarul
comunei Roseți care se aprobă cu un număr de 14 voturi pentru și o abținere a d-lui Tănase Niță,
devenind astfel hotărârea cu nr. 64.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 3 de la ordinea de zi,
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 32/24.06.2016
privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Roseți,
D-na secretar comunică faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente.
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit în acest sens de unde
reiese necesitatea actualizării anexei la HCL nr. 32/24.06.2016 privind comisiile de specialitate din
cadrul consiliului local, de asemenea în sensul înlocuirii domnului Popia Răducu cu domnul Tănase Niță
în cadrul comisiei de agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism,
protecția mediului și turism. Se prezintă avizul favorabil al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local.
Doamna secretar anunță membrii consiliului despre necesitatea alegerii conducerii comisiei de
agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și
turism, urmare a faptului că președinte al acestei comisii a fost domnul Popia Răducu.
În continuare domnul Milea Marian propune ca domnul Tănase Gheorghe să fie președinte al
acestei comisii având cunoștințe economice și pe domnul Poenaru Tudor secretar al comisiei. Nefiind
alte propuneri și alte întrebări privind proiectul inițiat de primarul comunei, președintele spune la vot
conținutul acestuia care se aprobă cu un număr de 14 voturi pentru și o abținere a d-lui Tănase Niță,
devenind astfel hotărârea cu nr. 65.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 4 de la ordinea de zi,
4. Proiect de hotărâre privind aprobare decont naveta cadre didactice,
D-na secretar comunică faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente.
Se dă cuvântul d-nei Apostol Georgeta care prezintă adresa Școlii Gimnaziale prin care solicită
decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pentru luna Septembrie a anului 2019 și referatul
întocmit în acest sens.Se prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate după care nefiind discuții,
întrebări formulate se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator care se
aprobă în unanimitate de voturi pentru(15), devenind astfel hotărârea cu nr. 66.
Se trece la dezbaterea punctului nr.5 de la ordinea de zi,
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare aferente trimestrului III a anului 2019
precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți,
D-na secretar comunică faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente.
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit în acest sens
referitor la faptul că, este necesară aprobarea execuției bugetare aferente trimestrului III a anului 2019,
utilizare sume din excedentul bugetului local precum și rectificarea bugetului. Se dă cuvântul doamnei
Apostol Georgeta care prezintă execuția bugetară defalcată pe secțiuni de funcționare și dezvoltare,
după care prezintă sumele ce sunt necesar a fi utilizate din excedent pentru situații de lucrări privind
anexa primăriei în curs de finalizare, studiile topo la gaze și o cerere de plată la proiectul ’Construire
teren de fotbal pentru antrenament, vestiare, împrejmuire și iluminat in comuna Roseti, județul
Călărași’’, după care d-na Apostol prezintă capitolele ce rectifică bugetul local.În continuare se
prezintă avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, după care nefiind
discuții, întrebări, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu
unanimitate de voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 67.
Se trece la dezbaterea punctului nr.6 de la ordinea de zi,
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului Local Roseți,
D-na secretar comunică faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate
amendamente.
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit în acest sens de unde
reiese necesitatea revizuirii regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Roseți,
urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ care abrogă o seria de acte
normative importante referitoare la consiliul local și prin care se aduc modificări importante legate de
funcționarea consiliului local. În continuare doamna secretar anunță faptul că, până la alegerile locale
din anul 2020, acțiunile referitoare la încetare mandat, validare mandat consilier local se supun
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articolelor rămase în vigoare ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, iar comunicările
partidelor ocazionate de asemenea situații se vor realiza către consiliul local. În continuare se prezintă
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului, după care nefiind discuții, întrebări
referitoare la materialele transmise de secretarul general, președintele de sedință supune la vot
proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Roseți, care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru
(15), devenind astfel hotărârea cu nr. 68.
Se trece la dezbaterea punctului nr.7 de la ordinea de zi,
7. Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență,
D-na secretar comunică faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente.
Se dă cuvântul domnului primar care prezintă necesitatea rerganizării serviciului coluntar
pentru situații de urgență de la nivelul comunei Roseți, urmare a intrării în vigoare a prevederilor
Ordinului MAI nr.75/2019, potrivit căruia SVSU Roseți se ncadrează la serviciu tip V1. Se prezintă în
continuare raportul de specialitate întocmit de persoana cu atribuții de șef serviciu după care se
prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.Nefiind întrebări, discuții
referitoare la proiectul inițiat, președintele de ședință supune la vot conținutul acestuia care se aprobă
cu unanimitate de voturi pentru(15), devenind astfel hotărârea cu nr. 69.
Se trece punctul ordinii de zi - Diverse
Domnul primar prezintă membrilor consiliului necesitatea procurării unei vidanje având în
vedere că rețeaua de canalizare nu acoperă întreaga suprafață a localității.
Nemaifiind alte probleme, președintele de sedință încheie şedinţa:
»întrucat problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ».

Preşedintele şedinţei
Vasile ȘIȘMAN

Secretarul general al comunei
Lavinia TĂNASE
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