PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din 30 Septembrie 2019

Încheiat astăzi, 30 Septembrie 2019 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei
Roseţi, județul Călărași, la care au participat un nr.de 13 consilieri locali din 15 aflați în funcție, lipsind
motivat d-l Ene Niculai iar d-l Popia Răducu nefiind convocat având în vedere supunerea spre aprobare
a încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia.
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.234/19.09.2019 emisă de Primarul comunei Roseți și a convocării nr.7487/19.09.2019
realizată de către secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară, astăzi
30.09.2019, orele 16.00, la sediul Primăriei comunei Roseți-sala de consiliu.
Sunt prezenţi 13 consilieri, iar potrivit art.137 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
şedinţa este statutară. În conformitate cu prevederile art. 135 alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, d-l primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre
-Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 24/22.04.2019 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv planul anual de investiții,
-Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință pentru următoarele trei luni de zile. În
continuare d-na secretar dă citire procesului verbal al ședinței ordinare din 29 08.2019 la care nu sunt
obiecții, drept pentru care președintele de ședință în persoana d-lui Răileanu Niță 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 inclusiv suplimentarea
acesteia care se aprobă de asemenea cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’, aceasta fiind următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind atribuire în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren din
intravilanul comunei Roseţi, conform Legii 15/2003 pentru construire locuinţă proprietate
personală, d-lui Zamfir Dumitrel,
2. Proiect de hotărâre privind atribuire în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren din
intravilanul comunei Roseţi, conform Legii 15/2003 pentru construire locuinţă proprietate
personală, d-lui Iancu Valentin,
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale
comunei Roseți, județul Călărași,
4. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a d-lui Popia
Răducu, înainte de expirarea duratei normale a acestuia.
5. Proiect de hotărâre privind aprobare decont naveta cadre didactice,
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 24/22.04.2019 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv Planul anual de investiții,
7. Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință pentru următoarele trei luni de zile,
8. Diverse.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 de la ordinea de zi ,
1. Proiect de hotărâre privind atribuire în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren din
intravilanul comunei Roseţi, conform Legii 15/2003, pentru construire locuinţă proprietate
personală d-lui Zamfir Dumitrel,
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente .
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă conținutul dosarului depus, (componența familiei d-lui
Zamfir Dumitrel, actele depuse la dosar) precum și raportul comisiei desemnate cu inventarierea
terenurilor conform Legii nr. 15/2003.
Președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului, însă nefiind întrebări formulate se
prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate, după care se supune la vot proiectul de hotărâre în
forma propusă de către inițiator care se aprobă în unanimitate de 13 voturi pentru, devenind astfel
hotărârea cu nr. 56.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 de la ordinea de zi ,
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente .
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2. Proiect de hotărâre privind atribuire în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren din
intravilanul comunei Roseţi, conform Legii 15/2003 pentru construire locuinţă proprietate
personală, d-lui Iancu Valentin,
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă conținutul dosarului depus, (componența familiei d-lui
Iancu Valentin, actele depuse la dosar) precum și raportul comisiei desemnate cu inventarierea
terenurilor conform Legii nr. 15/2003.
Președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului, însă nefiind întrebări formulate se
prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate, după care se supune la vot proiectul de hotărâre în
forma propusă de către inițiator care se aprobă în unanimitate de 13 voturi pentru, devenind astfel
hotărârea cu nr. 57.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 3 de la ordinea de zi ,
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale
comunei Roseți, județul Călărași,
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit în acest sens de unde
reiese necesitatea modificării organigramei, statului de funcții pentru aparatul de specialitate prin
modificarea denumirii funcției de conducere de secretar comună cu funcția specifică de conducere de
secretar general, respectiv redenumirea compartimentului Relații Publice, Administrativ de Interes
Public, deoarece în cadrul acestui compartiment un salariat desfășoară activități care exercită
prerogative de putere publică. Totodată d-l primar aduce la cunoștință necesitatea desființării postului
vacant la data de 27.09.2019 de inspector de specialitate din cadrul SCUPAAC Roseți, deoarece nu
sunt resurse financiare suficiente la acest serviciu pentru a fi bugetat. Președintele de ședință invită la
discuții membrii consiliului, însă 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 13 voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 58.
In continuare se trece la dezbaterea punctului nr. 4 de la ordinea de zi ,
4. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a d-lui Popia
Răducu, înainte de expirarea duratei normale a acestuia.
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente.
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă demisia scrisă și opțiunea d-lui Popia Răducu de
renunțare la mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local Roseți, înainte de expirarea duratei
normale a acestuia.Se prezintă în continuare referatul constatator întocmit de primarul și secretarul
comunei cu privire la proiectul de hotărâre inițiat, după care se prezintă avizul favorabil al comisiei de
specialitate.Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către
inițiator care se aprobă în unanimitate de 13 voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 59.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 5 de la ordinea de zi ,
5. Proiect de hotărâre privind aprobare decont naveta cadre didactice,
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente.
Se dă cuvântul d-nei Apostol Georgeta care prezintă adresa Scolii Gimnaziale prin care solicită
decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pentru luna Iulie și August a anului 2019.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
13 voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 60.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 6 de la ordinea de zi(suplimentar),
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 24/22.04.2019
privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, respectiv programul/lista obiectivelor de
investiții pe anul 2019,
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit în acest sens
referitor la faptul că, este necesară achiziționarea unei pompe submersibile la castelul de apă drept
pentru care este nevoie de modificarea și completarea planului anual de investiții.
Președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului, însă nefiind întrebări formulate se
prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate, după care se supune la vot proiectul de hotărâre în
forma propusă de către inițiator care se aprobă în unanimitate de 13 voturi pentru, devenind astfel
hotărârea cu nr. 61.
Se trece la punctul 7 ( suplimentar)al ordinii de zi:
7.Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință ,
Se dă cuvântul d-nei secretar care prezintă raportul întocmit în acest sens după care invită
membrii consiliului să facă propuneri pentru alegerea președintelui de ședință care să conducă
ședințele pentru lunile Octombrie, Noiembrie, Decembrie a anului 2019.
Domnul Râjnoveanu Costică propune pe dl Șișman Vasile. Nmaifiind alte propuneri, în
continuare se prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate după care președintele supune la vot
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proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă în unanimitate de 12 voturi
pentru și o abținere a d-lui Șișman Vasile, devenind astfel hotărârea cu nr. 62.
Se trece la punctul -Diverse.
Se înscrie la cuvânt d-l Nanu Marian care aduce la cunoștință facturarea eronată a persoanelor
juridice la colectarea gunoiului menajer. Aceeași problemă o ridică și d-l Șișman Vasile. Domnul
primar spune că se cunoaște problema și că aceasta se va remedia. In continuare d-l Nuțu Aurel,
Râjnoveanu Costică ridică problema transportului de persoane realizat de către S.C. ALI TRANS
SRL., referitor la orele de plecare a autobuzelor, la numărul redus de curse efectuat pe raza
localității noastre și pe acestă cale i se solicită d-lui primar să facă cunoscute aceste probleme la
societate și să solicite remedierea acestora. Domnul primar spune că deja sunt sesizări efectuate
de cadrele didactice ce fac naveta referitoare la orele de plecare a autobuzelor dimineața și că
urmează să aducă la cunoștință, respectiv să discute aceste probleme cu reprezentanții societății în
vederea remedierii acestora.
Nemaifiind alte probleme, președintele de sedință încheie şedinţa:
»întrucat problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ».

Preşedintele şedinţei
Niță RĂILEANU

Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE

3

