PROCES VERBAL
al şedinţei extraordinare convocate de îndată la 6 August 2019

Încheiat astăzi, 6 August 2019 cu ocazia ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului
Local al comunei Roseţi, județul Călărași, la care au participat un nr.de 11 consilieri locali din 15 aflați în
funcție, lipsind motivat d-l Ene Niculai și nemotivat d-nii Milea Marian, Enache Mircea, Răileanu Niță .
La ședință participă d-l Nicolae Râjnoveanu-primarul comunei Roseți, inițiatorul proiectelor de la
ordinea de zi și secretarul comunei-Lavinia Tănase.
D-l primar deschide lucrările şedinţei, informând membrii consiliului local de faptul că, în baza
dispoziţiei nr.215/6.08.2019 emisă de Primarul comunei Roseți și a convocării telefonice
nr.6164/6.08.2019 realizată de către secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă
extraordinară de îndată, astăzi 6.08.2019, orele 16.00, la sediul Primăriei comunei Roseți.
Sunt prezenţi 11 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 Iulie 2019 la care
nu sunt obiecții.
După prezentarea de către secretarul comunei a conținutului procesului verbal al ședinței din 30
Iulie 2019, d-na secretar anunță membri consiliului despre necesitatea alegerii unui președinte care să
conducă ședința curentă, având în vedere absența d-lui Răileanu Niță, în conformitate cu prevederile
art. 123 alin.(3) din OUG 57/2019. Domnul Nuțu Aurel propune pe d-l Poenaru Tudor și nemaifiind alte
propuneri se supune la vot propunerea făcută care se aprobă cu un număr de 10 voturi pentru și o
abținere a d-lui Poenaru Tudor, devenind astfel hotărârea cu nr. 49. În continuare președinte ales
procedează la supunerea la vot a procesului verbal al ședinței din 30.07.2019, fiind aprobat cu
unanimitate de voturi ‘’pentru’’ nefiind obiectii, după care 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 modificarea organigramei, statului de funcții și statului de
salarii aferente S.C.U.P.A.A.C.Roseți.
Se trece la dezbaterea punctului de la ordinea de zi ,
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate amendamente .
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă urgența ședinței, urmare a raportului înaintat de către dl
Sbîrcea Ștefan, persoană cu atribuții de șef serviciu în cadrul SCUPAAC Roseți,urmare a solicitării de
renunțare a ocupării postului de contabil al serviciului de către titularul postului. 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 11 voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 50.
La finalul ședinței au loc discuții despre problemele apărute în cursul săptămânii la energia
electrica, unde d-l consilier Nuțu Aurel solicită procurarea unui transformator pe banii comunei.
Domnul primar raspunde că nu, deoarece investiția trebuie să o facă Enel-ul, că este obligația lor
să monteze încă un transformator cu mai multe linii care să satisfacă necesitățile comunei noastre.
Nemaifiind alte probleme, președintele de sedință încheie şedinţa:
»întrucat problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ».
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