PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din 28.03.2019

Încheiat astăzi, 28.03.2019 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, informand membrii consiliului local de faptul că, în baza
dispoziţiei nr.82/21.03.2019 emisă de Primarul comunei Roseți și a convocării nr.2189/21.03.2019
realizată de către secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară, astăzi
28.03.2019 orele 16.00, la sediul Primăriei comunei Roseți.
Sunt prezenţi 15 consilieri, iar potrivit art. 40 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificarile și completarile ulterioare, şedinţa este statutară.
În continuare d-na secretar da citire procesului verbal al sedintei ordinare din 27.02.2019 la care nu
sunt obiectii.
După prezentarea de catre secretarul comunei a conținutului procesului verbal al ședinței din
27.02.2019, 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 alegerea președintelui de ședință,
2.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității Consiliului Local Roseți cu implementarea
Programului pentru Școli al României 2017-2023,
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea zonării fiscale a comunei Roseți, județul Călărași, corelată cu
nomenclatura stradală,
4.Proiect de hotărâre privind retragere drept folosință gratuită a unor terenuri acordate în baza Legii nr.
15/2003 pentru construirea de locuințe,
5.Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice;
6.Proiect de hotărâre privind atribuire teren în folosință gratuită pentru construire locuință, conform Legii
nr. 15/2003,
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractelor de închiriere
privind suprafețe de pajiști/islaz aparținând comunei Roseți incluse în amenajamentul pastoral, precum
și aprobarea unor acte adiționale privind amplasamentul unor suprafețe;
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru suprafața de 110,9259 hectare
islaz comuna Roseți-zona Castel precum și aprobarea de măsuri organizatorice aferente,
9.Proiect de hotărâre privind predarea către MDRAP prin Compania Națională de Investitii ‘’C.N.I’’ S.A
a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilotConstruire Sală de sport școlară în comua Roseți, sat Roseți, , strada C.A Rosetti, nr. 101, județul
Călărași,
10.Proiect de hotărâre privind aprobare act adițional nr. 2 la contractul de concesiune teren nr.
24/17.09.1998.
-Raportul anual de activitate al primarului comunei Roseți, privind starea economică, socială și de mediu
a comunei Roseți în anul 2018.
-Diverse.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 de la ordinea de zi ,
1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință,
D-na secretar dă citire raportului de specialitate întocmit în acest sens și comunica faptul că,
potrivit regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local în ordine alfabetică, d-l
Râjnoveanu Costică urmează a conduce ședința curentă precum și ședințele aferente lunilor Aprilie, Mai
și Iunie a anului 2019. 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
un număr de 14 voturi pentru, o abținere a d-lui Costică Râjnoveanu, devenind astfel hotărârea cu nr.
14.
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Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 de la ordinea de zi ,
2.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității Consiliului Local Roseți cu implementarea
Programului pentru Școli al României 2017-2023,
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente .
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă faptul că, în conformitate cu prevederile O.G nr.
13/2017 privind aprobarea participării României la programul pentru școli al Uniunii Europene se
impune asumarea/neasumarea consiliilor locale privind implementarea acestui proiect și în continuare
d-l primar anunță faptul că asumarea presupune parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind
organizarea licitației de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și
prestarea de servicii pentru derularea de măsuri educative, activități pentru care nu suntem pregătiți ,
urmând ca implementarea acestui program să fie realizată de către Consiliul Județean Călărași.
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. 15.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 3 de la ordinea de zi și anume:
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea zonării fiscale a comunei Roseți, județul Călărași, corelată cu
nomenclatura stradală,
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente .
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă faptul că, este necesară adoptarea unei hotărâri privind
zonarea localității conform nomenclaturii stradale(străzi și numere administrative) pentru eficientizarea
activității fiscale la nivel de localitate,în sensul că la eliberarea unui certifcat fiscal contribuabililor,
acesta să conțină pe lângă datele aferente imobilului respectiv și adresa acestor imobile cum firesc
este, zonarea nefiind modificată.
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. 16.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 4 de la ordinea de zi si anume:
4.Proiect de hotărâre privind retragere drept folosință gratuită a unor terenuri acordate în baza
Legii nr. 15/2003 pentru construirea de locuințe,
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente.
Se prezintă în continuare de către d-l viceprimar raportul comisiei de inventariere a
terenurilor disponibile a fi acordate conform Legii nr. 15/2003, de unde reiese faptul că d-l Lazăr George
Florentin și d-na Stoica Ionica, cetășeni ai localității nu au respectat prevederile legale privind
construirea unei locuințe în termenul de 1 an prevăzut de Legea nr. 50/1991, precum și hotărârile
Consiliului Local Roseți de acordare a unor suprafețe de teren pentru construire locuințe. Totodată d-l
viceprimar aduce la cunoștință faptul că, la nivel de localitate avem familii care solicită acordarea unui
lot de teren conform Legii nr. 15/2003 și îndeplinesc condițiile legale de acordare.
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. 17.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 5 de la ordinea de zi si anume:
5.Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice.
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente.
Se prezintă de către d-na Apostol Georgeta, adresele Școlii și Grădiniței care solicită decontarea
cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice pentru lunile Ianuarie-Martie a anului 2019.
Se prezintă avizul favorabil al comisiei 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. 18.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 6 de la ordinea de zi si anume:
6.Proiect de hotărâre privind atribuire teren în folosință gratuită pentru construire locuință,
conform Legii nr. 15/2003,
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente.
Domnul viceprimar prezintă cererea depusă de către numitul Nuțu Marian prin care solicită un lot
de teren pentru construirea unei locuințe cu îndeplinirea condițiilor impuse de Legea nr. 15/2003. După
prezentarea conținutului dosarului depus 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. 19.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 7 de la ordinea de zi si anume:
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7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractelor de
închiriere privind suprafețe de pajiști/islaz aparținând comunei Roseți incluse în amenajamentul
pastoral, precum și aprobarea unor acte adiționale privind amplasamentul unor suprafețe;
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente.
Domnul viceprimar prezintă raportul de specialitate întocmit în acest sens privind prelungirea
contractelor de închiriere a suprafețelor de islaz/pajiște permanentă, suprafețe incluse în amenajamentul
pastoral ce este în curs de elaborare, funcție de efectivul de animale deținut, de achitarea taxelor
aferente contractelor de închieriere precum și de cererea crescătorilor de animale privind prelungirea
contractelor existente cu îndeplinirea condițiilor impuse prin prezentul proiect de hotărâre după care se
prezintă situația anuitor crescător de animale pentru care este necesară modificarea vecinătăților
suprafețelor închiriate urmare a unor erori de punere în posesie la primirea suprafețelor pentru care este
necesară încheierea de acte adiționale. In continuare președintele de ședință 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. 20.
Se trece la dezbaterea punctului nr.8 de la ordinea de zi si anume:
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru suprafața de 110,9259
hectare islaz comuna Roseți-zona Castel precum și aprobarea de măsuri organizatorice aferente,
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, pentru zona Castel a islazului comunei Roseți s-a procedat la elaborarea
raportului de evaluare a suprafeței de 110,9259 hectare situate în tarla 57/1, parcelă 313/1, tarla 45,
parcela 138, pentru care urmare a evaluării a reieșit prețul pentru 1 hectar de islaz de 306 lei/an,
suprafață de islaz care nu este inclusă în amenajamentul pastoral deoarece se dorește ca în viitorul
apropiat să se realizeze un parc industrial benefic localității. Pe aceste suprafețe se va produe furaje
pentru animale și se va pășuna după caz cu respectarea regulamentului de exploatare a islazului. În
continuare d-l viceprimar anunță faptul ca, la contractele existente la care se expiră durata de valabilitate
în acest an, funcție de cererea crescătorilor de animale și de îndeplinirea cumulativă a condițiilor
stabilite(încărcătura asigurată/ha, lipsa datoriilor privind suprafețele închiriate, declararea animalelor în
registrul agricol, prin act adițional să se prelungească: durata, obiectul și prețul /hectar, respectiv 306
lei/ha/an, restul prevederilor contractelor rămânând neschimbate.
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. 21.
Se trece la dezbaterea punctului nr.9 de la ordinea de zi si anume:
9.Proiect de hotărâre privind predarea către MDRAP prin Compania Națională de Investitii ‘’C.N.I’’ S.A
a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilotConstruire Sală de sport școlară în comua Roseți, sat Roseți, , strada C.A Rosetti, nr. 101, județul
Călărași,
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente.
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă necesitatea aprobării predării către MDRAP-CNI SA a
suprafeței de teren de 3000 m.p. teren din incinta Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti, domeniu public al
comunei Roseți pentru realizarea obiectivului de investiții Construire Sală de sport școlară în com.
Roseți, sat Roseți, str. C.A Rosetti, nr. 101, județul Călărași.
În continuare nefiind discuții, întrebări, 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. 22.
Se trece la dezbaterea punctului nr.9 de la ordinea de zi si anume:
10.Proiect de hotărâre privind aprobare act adițional nr. 2 la contractul de concesiune teren nr.
24/17.09.1998.
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente.
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă cererea de preluare a contractului de concesiune nr.
24/17.09.1998 numitului Badea Ovidiu-Cosmin care a dobândit de la părinți construcția existentă pe
suprafața de 776 m.p. teren ce aparține domeniului privat al comunei Roseți. În continuare se prezintă
avizul favorabil al comisiei de specialitate și nefiind întrebări, discuții, președintele de ședință supune la
vot proiectul inițiat, care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru, devenind astfel hotarârea cu nr. 23.
În continuare domnul primar în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată , cu modificările și completările ulterioare, prezintă Raportul de
activitate privind starea economică, socială și de mediu a comunei Roseți, în anul 2018.
După prezentarea conținutului raportului, d-l primar mulțumește membrilor consiliului pentru
implicarea în proiectele de dezvoltare a localității.
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Nemaifiind alte probleme/ înscrieri la cuvânt, 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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