PROCES VERBAL
al şedinţei extraordinare convocate de îndată la 11 August 2020
Încheiat astăzi, 11.08.2020 cu ocazia ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al
comunei Roseţi.
La ședință participă d-l Nicolae Râjnoveanu-primarul comunei Roseți, inițiatorul proiectelor de la ordinea
de zi, d-na Apostol Georgeta-inspector cheltuieli și secretarul general al comunei-Lavinia Tănase precum și 14
din 15 consilieri locali aflați în funcție, absent fiind d-l Răileanu Niță.
D-l primar deschide lucrările şedinţei, informând faptul că, în baza dispoziţiei nr.186/11.08.2020 emisă de
Primarul comunei Roseți și a convocării nr. 5313/11.08.2020 realizată telefonic de către secretarul general al
comunei însoțită de materialele necesare ședinței, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă extraordinară
convocată de îndată astăzi 11 August 2020, orele 16.00, la sediul Primăriei comunei Roseți, sala de ședințe, cu
respectarea măsurilor de siguranță în starea de alertă datorată pandemiei COVID 19, urgența fiind dată de
necesitatea solicitării sumelor de la MDRAP pentru investiția Modernizare Drumuri de interes local, aceasta fiind
finalizată și necesitând recepția la terminarea lucrărilor precum și necesitatea plății către ISC taxelor datorate
pentru recepția acestei investiții precum și derularea în bune condiții și incadrarea în termenele de execuție a
lucrărilor de investiții de la nivelul localității.
Sunt prezenţi 14 consilieri, iar potrivit art.137 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, şedinţa
este statutară.
În continuare d-na secretar general dă citire procesului verbal al ședinței ordinare din 29 Iulie 2020 la
care nu sunt obiecții aduse din partea membrilor consiliului.
Președintele de ședință, domnul Barbu Daniel procedează la supunerea la vot a procesului verbal al ședinței
din 29 Iulie 2020, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’ nefiind obiectii, după care supune la vot
ordinea de zi a ședinței care se aprobă cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’, aceasta fiind următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de
investiţii “Modernizare drumuri de interes local in comuna Roseţi, judeţul Călăraşi”- inițiator
Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu,
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de
investiţii “Reabilitare, Modernizare Școala Gimnazială Iancu Rosetti, comuna Roseți, județul
Călărași”- inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu,
3. Proiect de hotărâre privind utilizare sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea unor
cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți, județul
Călărași -inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu.
Domnul primar solicită aviz pentru proiectele de la ordinea de zi, înaintând în acest sens către membrii
comisiei de agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și
turism, proiectele de hotărâre însoțite de materialele aferente acestora conform legii pentru analizare și deliberare,
drept pentru care se ia o pauză în vederea analizării acestora. După reluarea lucrărilor ședinței ,
Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 al ordinii de zi:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiţii

“Modernizare drumuri de interes local in comuna Roseţi, judeţul Călăraşi“.
Nefiind amendamente formulate, se solicită avizul comisiei de agricultură, activități economico-financiare,
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism. Președintele comisiei prezintă avizul favorabil
întocmit în acest sens conform materialelor prezentate de secretarul general, după care domnul primar prezintă
necesitatea actualizării devizului general aferent investiției “Modernizare drumuri de interes local in

comuna Roseţi, judeţul Călăraşi“, urmare a notelor de renunțare/completare pe bugetul proiectului,
fără schimbarea pe total buget a valorii acestuia, prezentând în acest sens referatul de aprobare întocmit
în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre. Domnul primar prezintă faptul că, proiectul este finalizat și că
urmează a se convoca comisia de recepție în acest sens conform reglementărilor legale în vigoare.În continuare
se prezintă raportul compartimentului de specialitate referitor la prezentul proiect de hotărâre după care,

președintele de ședință învită la discuții membrii consiliului. Nu sunt discuții, întrebări față de cele
prezentate de către inițiatorul proiectului de hotărâre și materialelele consultate drept pentru care,
președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator care se aprobă cu
unanimitate de voturi pentru (14 voturi), din totalul de 15 consilieri aflați în funcție, devenind astfel hotărârea
cu nr. 45.
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Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 al ordinii de zi :

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de
investiţii “Reabilitare, Modernizare Școala Gimnazială Iancu Rosetti, comuna Roseți,
județul Călărași”- inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu,
Nefiind amendamente formulate, se solicită avizul comisiei de agricultură, activități economico-financiare,
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism. Președintele comisiei prezintă avizul favorabil
întocmit în acest sens conform materialelor prezentate de secretarul general, după care domnul primar prezintă
necesitatea actualizării devizului general aferent investiției“Reabilitare, Modernizare Școala
Gimnazială Iancu Rosetti, comuna Roseți, județul Călărași”, prezentând în acest sens referatul de
aprobare întocmit în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre. În continuare se prezintă raportul
compartimentului de specialitate referitor la prezentul proiect de hotărâre după care, președintele de ședință

învită la discuții membrii consiliului. Nu sunt discuții, întrebări față de cele prezentate și materialele
consultate, drept pentru care președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă
de inițiator care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru (14 voturi), din totalul de 15 consilieri aflați în
funcție, devenind astfel hotărârea cu nr. 46.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 al ordinii de zi :
3. Proiect de hotărâre privind utilizare sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea unor
cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți, județul
Călărași -inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu.
Nefiind amendamente formulate, se solicită avizul comisiei de agricultură, activități economico-financiare,
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism. Președintele comisiei dă citire avizului favorabil
întocmit în acest sens conform materialelor prezentate de secretarul general, după care domnul primar prezintă
necesitatea utilizării de sume din excedentul bugetului local precum și rectificarea bugetului local pe anul 2020
pentru plata proiectării la lucrarea de investiții privind ‘’Extindere rețea de canalizare, modernizarea gospodărieei
de apă.... din comuna Roseți, județul Călărași’’, plata taxei la ISC de 0,35% pentru lucrarea Modernizare drumuri
de interes local în comuna Roseți, plata dezinsecției efectuate în localitate împotriva tânțarilor, precum și utilizarea
sprijinului financiar acordat de către Consiliul Județean Călărași pentru SCUPAAC Roseți. În continuare domnul
primar prezintă referatul de aprobare întocmit cu ocazia inițierii proiectului de hotărâre, după care d-na Apostol
Georgeta prezintă raportul de specialitate privitor la sumele ce se utilizează din excedent precum și capitolele
bugetului local ce se rectifică.Președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului referitor la

proiectul de hotărâre inițiat. Nefiind discuții, întrebări față de cele prezentate de către inițiatorul
proiectului de hotărâre și față de materialele consultate , președintele de ședință supune la vot proiectul de
hotărâre în forma propusă de inițiator care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru (14 voturi), din totalul de 15
consilieri aflați în funcție, devenind astfel hotărârea cu nr. 47.
Nemaifiind alte probleme înscrise la ordinea de zi, domnul primar aduce la cunoștință începerea lucrărilor
la investiția ’Extindere rețea de canalizare, modernizarea gospodăriei de apă.... din comuna Roseți, județul
Călărași’’, precizând că executarea acestui proiect reprezintă un mare beneficiu pentru locuitorii comunei. Domnul
consilier Tănase Gheorghe întreabă pe domnul primar despre introducerea gazelor în localitate. Domnul primar
răspunde că mai sunt de finalizat studiile geo și topo și că așteptăm programul de finațare a acestor investiții care
din câte am aflat o să se deruleze pe Programul operațional Infrastructura Mare- POIM.
Nemaifiind alte probleme, președintele de ședință încheie şedinţa:
»întrucât problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ».
Preşedintele şedinţei ,
Daniel BARBU

Secretar general ,
Lavinia TĂNASE
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