PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare convocate la data de 21 Septembrie 2020

Încheiat astăzi, 21.09.2020 cu ocazia ședinței ordinare 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 toți
consilieri locali aflați în funcție.
D-l primar deschide lucrările şedinţei, informând despre faptul că, în baza dispoziţiei nr.237/11.09.2020
emisă de Primarul comunei Roseți și a convocării nr.6381/11.09.2020 realizată de către secretarul general al
comunei însoțită de materialele necesare ședinței, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară de lucru
astăzi 21 Septembrie 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.
Sunt prezenţi 15 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 extraordinare convocate de îndată
din 7 Septembrie 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 7.09.2020, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’ nefiind obiecții. Domnul primar în
conformitate cu prevederile art. 135 alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și
completările ulterioare, solicită suplimentarea ordinii de zi cu cu următorul proiect de hotărâre:
-proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune teren proprietate
privată a comunei Roseți nr. 38/1994, urgența fiind dată de o problemă de familie a titularilor contractului
precum și completarea proiectului de hotărâre privind virări de credite de la un capitol la altul, utilizare sume din
excedentul bugetului local pentru cheltuieli de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți
cu suma repartizată conform HGR nr. 758/2020.
Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi , inclusiv suplimentarea acesteia care se aprobă cu
unanimitate de voturi ‘’pentru’’, aceasta fiind următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobare stadiu înscriere date în registrul agricol la trimestrul III al anului 2020,
inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu,
2. Proiect de hotărâre privind aprobare dezmembrare imobil aparținând domeniului public al comunei Roseți,
inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu,
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane fizice,
domiciliaţi în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi, inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu,
4. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită a unor suprafețe de teren aparținând
domeniului privat al comunei Roseți, atribuite conform Legii nr. 15/2003 domnilor Papară Marian și Stanciu
Alexandru, inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu,
5. Proiect de hotărâre privind virări de credite de la un capitol la altul, utilizare sume din excedentul bugetului
local pentru cheltuieli de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți, inițiator
Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu,
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune teren proprietate privată a
comunei Roseți nr. 38/1994.
-Informări/Diverse.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobare stadiu de înscriere a datelor în registrul agricol la trimestrul III al
anului 2020, inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu,
D-na secretar general comunică faptul ca, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente.
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă necesitatea aprobării stadiului de completar a registrelor agricole
la trimestrul III al anului 2020 conform obligațiilor legale. D-na secretar prezintă nota de constatare întocmită cu
ocazia verificării stadiului de completare a registrelor agricole la trimstrul III.
În continuare președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului față de materialele transmise de
către secretarul general 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 cu unanimitate de
15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri aflați în funcție,devenind astfel hotărârea cu nr. 50.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 al ordinii de zi:
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2. Proiect de hotărâre privind aprobare dezmembrare imobil aparținând domeniului public al comunei
Roseți, inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu,
D-na secretar general comunică faptul ca, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente.
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă necesitatea aprobării dezmembrării imobilului ce aparține
domeniului public al comunei Roseți-strada Rozelor, a cărui situație juridică s-a adoptat în ședința din Iunie 2020.
În continuare președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului față de materialele transmise de
către secretarul general însă nefiind întrebări formulate, se prezintă avizul favorabil al comisei de specialitate, după
care se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă cu unanimitate de 15
voturi pentru, din totalul de 15 consilieri aflați în funcție,devenind astfel hotărârea cu nr. 51.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 3 al ordinii de zi:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane
fizice, domiciliaţi în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi, inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu,
D-na secretar general comunică faptul ca, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente.
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă necesitatea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili,
persoane fizice, domiciliaţi în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi, urmare a raportului întocmit de către funcționariul
responsabil cu urmărirea și încasarea creanțelor provenite din amenzi.
În continuare președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului față de materialele transmise de
către secretarul general 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 cu unanimitate de
15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri aflați în funcție,devenind astfel hotărârea cu nr. 52.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 4 al ordinii de zi:
4. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită a unor suprafețe de teren
aparținând domeniului privat al comunei Roseți, atribuite conform Legii nr. 15/2003 domnilor Papară
Marian și Stanciu Alexandru, inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu,
D-na secretar general comunică faptul ca, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente.
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă cererea de renunțare a numitului Stanciu Alexandru din comuna
Roseți precum și raportul comisiei responsabile cu identificarea terenurilor acordate conform Legii nr. 15/2003.
În continuare președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului față de materialele transmise de
către secretarul general 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 cu unanimitate de
15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri aflați în funcție,devenind astfel hotărârea cu nr. 53.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 5 al ordinii de zi:
5. Proiect de hotărâre privind virări de credite de la un capitol la altul, utilizare sume din excedentul
bugetului local pentru cheltuieli de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți,
inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu,
D-na secretar general comunică faptul ca, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente.
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit în acest sens, după care d-na
Apostol G. prezintă sumele ce rectifică bugetul local, capitolele ce fac obiectul virărilor de credite precum și
necesitatea utilizării de sume din excedntul bugetului local pentru cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare. Domnul
primar intervine și prezintă adresa ANAF prin care se comunică suma repartizată din sume defalcate de la bugetul
statului ptr. Echilibrarea bugetului local, precum și dispoziția nr. 232/3.09.2020 privind rectificarea bugetului local
cu sume primite prin programul POCU aferente școlii. În continuare se ia o pauză pentru analizarea proiectului de
hotărâre suplimentar al ordinii de zi precum și completarea proiectului privind rectificarea bugetului în vederea
analizării și deliberării de către comisia de specialitate din cadrul consiliului. După analizarea documnetelor
înaintate de către secretarul general, președintele comisiei prezintă avizul favorabil la proiectul de hotărâre
suplimentar al ordinii de zi precum și completarea proiectului privind rectificarea bugetului local al comunei.
În continuare președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului față de materialele transmise de
către secretarul general însă nefiind întrebări formulate, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de
către inițiator care se aprobă cu unanimitate de 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri aflați în
funcție,devenind astfel hotărârea cu nr. 54.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 6 al ordinii de zi-suplimentar:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune teren proprietate
privată a comunei Roseți nr. 38/1994.
Secretarul general al comunei înaintează membrilor consiliului actele însoțitoare ale proiectului inițiat
precum și proiectul de hotărâre.
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Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă cererea numiților Paraschiv M. și Stanciu L. de prelungire a
duratei contractului de concesiune teren domeniu privat al comunei Roseți. În continuare după analiza actelor
prezentate, președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului însă nefiind întrebări formulate, se prezintă
avizul favorabil al comisiei de agricultură activități economice...., după care se supune la vot proiectul de hotărâre
în forma propusă de către inițiator care se aprobă cu unanimitate de 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri
aflați în funcție,devenind astfel hotărârea cu nr. 55.
În continuare domnul primar mulțumeste membrilor consiliului local Roseți pentru întregul aport
adus dezvoltării localității noastre, felicită cu această ocazie fiecare consilier local și urează tuturor succces
la alegerile din data de 27.09.2020.
Nemaifiind 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 al comunei Roseți,
Lavinia TĂNASE

3

