PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din 27 Aprilie 2020
Încheiat astăzi, 27 Aprilie 2020 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-l viceprimar Ene Niculai, d-na Apostol Georgeta-inspector cheltuieli și secretarul general al comuneiLavinia Tănase.
D-l primar deschide lucrările şedinţei, informând faptul că, în baza dispoziţiei nr.112/16.04.2020 emisă de
Primarul comunei Roseți și a convocării 2682/16.04.2020 realizată de către secretarul general al comunei, s-a
convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară astăzi 27.04.2020, orele 16.00, la sediul Primăriei comunei
Roseți, sala de ședințe.Totodată domnul primar aduce la cunoștință faptul că, urmare a declarării stării de urgență
datorită pandemiei SARS-Cov-2 ședința se va desfășura electronic(respectiv transmitere sms sau telefon de către
consilierii locali către secretarul general al comunei conform HCL nr. 17/26.03.2020 privind completarea
regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local. Doamna secretar anunță faptul că, a transmis toate
materialele necesare ședinței constând în proiectele de hotărâre aferente ordinii de zi, procesul verbal al ședinței din
26 Martie 2020.
Doamna secretar anunță în continuare faptul că, toți consilierii locali au luat cunoștință de toate proiectele
de la ordinea de zi prin materialele aferente ședinței transmise fiecăruia personal la domiciliu și conform sms urilor
transmise și a apelurilor telefonice au aprobat cu unanimitate de voturi pentru toate proiectele de hotărâre transmise
în forma propusă de către inițiator. Consilierii locali care au votat prin prin sms sunt următorii:
1.Enache Mircea,
2.Mihalache Gică,
3.Barbu Daniel,
4.Echim Aurelian-Valentin,
5.Nuțu Aurel,
6.Șișman Vasile,
7.Tănase Gheorghe,
8.Milea Marian,
9.Cristache Nicolae,
10.Nanu Marian.
Consilierii locali care au votat telefonic sunt următorii:
1.Tănase Niță,
2.Răileanu Niță,
3.Râjnoveanu Costel
4.Poenaru Tudor iar d-l Ene Niculai este prezent la locul desfășurării ședinței respectiv sala de consiliu.
În continuare urmare a mesajelor primite și a convorbirilor telefonice cu fiecare consilier local, respectiv cu
președintele de ședință în persoana d-lui Tănase Niță, președinții comisiilor de specialitate, d-na secretar anunță
faptul că, nu au fost formulate amendamente, au fost avizate favorabil toate proiectele de hotărâre de către comisiile
de specialitate din cadrul consiliului local și totodată nu au fost obiecții cu privire la conținutul procesului verbal al
ședinței din data de 26 Martie fiind aprobată ordinea de zi cu unanimitate de voturi pentru după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobare execuției bugetare aferente trimestrului I a anului 2020,
2. Proiect de hotărâre privind aprobare utilizare sume din excedentul anual pentru finanțarea
unor cheltuieli de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local,
3. Proiect de hotărâre privind privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2021,
4. Informări/Diverse.
Astfel urmare a exprimării voturilor prin sms transmise secretarului general al comunei precum și a
convorbirilor telefonice cu membrii consiliului local Roseți, au fost adoptate cu unanimitate de voturi pentru
următoarele:

1.Hotărâre privind aprobare execuției bugetare aferente trimestrului I a anului 2020- HCL nr. 28,
2.Hotărâre privind aprobare utilizare sume din excedentul anual pentru finanțarea unor
cheltuieli de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local-HCL nr. 29,
3.Hotărâre privind privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul
2021-HCL nr. 30.
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Având în vedere modalitatea de desfășurare a ședinței și anume prin intermediul telefonului,nefiind
alte interpelări, solicitări de informații, domnul primar încheie şedinţa.

Preşedintele şedinţei
Niță TĂNASE

Secretar general
Lavinia TĂNASE
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