PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din 28 Mai 2020
Încheiat astăzi, 28 Mai 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.133/19.05.2020 emisă de
Primarul comunei Roseți și a convocării nr. 3252/19.05.2020 realizată de către secretarul general al comunei, s-a
convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară astăzi 28 Mai 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 conformitate cu prevederile art. 135 alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu
modificările și completările ulterioare, domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu cu următorul proiect
de hotărâre:
-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate
al primarului comunei Roseți precum și a instituțiilor publice de interes local cu personalitate juridică de la nivelul
comunei Roseți, județul Călărași pe anul 2020, motivat de comunicarea numărului maxim de posturi pentru anul
2020 de către Instituția Prefectului-județul Călărași. Totodată se solicită de către domnul primar completarea
proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local cu utilizare de sume din excedentul bugetului local pentru
cheltuieli de dezvoltare fiind vorba de situații de lucrări aferente proiectului modernizare Școala Gimnazială Iancu
Rosetti.
În continuare d-na secretar dă citire procesului verbal al ședinței ordinare din 27 Aprilie 2020 la care nu
sunt obiecții.
În continuare președintele de ședință domnul Tănase Niță procedează la supunerea la vot a procesului
verbal al ședinței din 27 Aprilie 2020, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’ nefiind obiectii,
după care 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 aprobarea privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând
măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu
caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al Comunei Roseți, județul
Călărași,
2. Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadrelor didactice,
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți precum și utilizare sume din
excedentul bugetului local pentru cheltuieli de dezvoltare,
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Roseți precum și a instituțiilor publice de interes local cu
personalitate juridică de la nivelul comunei Roseți, județul Călărași pe anul 2020,
5. Informări/Diverse.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 de la ordinea de zi ,
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând

măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu
caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al Comunei Roseți, județul
Călărași
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente .
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit la proiectul de hotărâre inițiat în
conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Codul Administrativ.Doamna secretar prezintă raportul de specialitate
întomcit în acest sens.
În continuare președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului față de materialele transmise de
seretarul 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 în unanimitate de 15 voturi
pentru, devenind astfel hotărârea cu nr.31.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 al ordinii de zi și anume:
2. Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadrelor didactice,
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D-na secretar 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, continuând cu
prezentarea adresei Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti prin care solicită decontul cadrelor didactice a cheltuielilorcu
naveta aferente lunilor Martie și Aprilie 2020. D-na Apostol Georgeta dă citire în continuare raportului de
specialitate, după care președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului față de materialele transmise
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 15 voturi pentru, devenind
astfel hotărârea cu nr. 32.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 3 al ordinii de zi și anume:
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți precum și utilizare sume din
excedentul bugetului local pentru cheltuieli de dezvoltare,
D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente.
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă referatul de aprobare întocmit la proiectul de hotărâre inițiat în
acest sens prin care arată necesitatea folosirii de sume din excedentul bugetului local pentru plata situației de lucrări
aferentă proiectului Modernizare și Reabilitare Scoala Gimnazială Iancu Rosetti precum și alocarea de sume
necesare școlii pentru procurare materiale dezinfectante și echipamente necesare desfășurării în condiții
corespunzătoare a examenului de evaluare națională din anul 2020 , fapt ce implică virarea de credite de la un
capitol la altul.În continuare d-na Apostol Georgeta prezintă capitolelele ce rectifică bugetul local precum și sumele
aferente. Nefiind discuții referitoare la proiectul de hotărâre supus dezbaterii, președintele de ședință , după
prezentarea avizelor favorabile ale comisiilor de specialitate, supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă
de către inițiator care se aprobă în unanimitate de 15 voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 33.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 4 al ordinii de zi(suplimentar) și anume:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Roseți precum și a instituțiilor publice de interes local cu
personalitate juridică de la nivelul comunei Roseți, județul Călărași pe anul 2020,
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă adresa Instituției Prefectului-județul Călărași prin care se
comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2020. În continuare d-na secretar prezintă raportul de specialitate
întocmit în acest sens, precizând faptul că numărul maxim de posturi rămâne nemodificat față de anul 2019.În
continuare se solicită avizul comisiei de agricultură, activități economico-financiare, aviz care după analizarea
proiectului de către comisie este favorabil,după care nefiind discuții, întrebări, se supune la vot proiectul de
hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă în unanimitate de 15 voturi pentru, devenind astfel
hotărârea cu nr. 34.
La punctul Diverse al ordinii de zi, se înscrie la cuvânt d-l consilier Echim Aurelian-Valentin care solicită
informații despre problema apei potabile în localitate și anume că este foarte murdară în ultimele zile. Domnul
primar răspunde și comunică faptul că s-a curățat o conductă de alimentare foarte veche care era colmatată, fapt
ce a dus la reducerea debitului de apă pe trasee, iar urmare a curățirii acesteia, apa din rețea a curs murdară,
deșii s-a deversat o cantitate foarte mare în curtea castelului de apă înainte de a se distribui în rețeaua publică de
apă. Totodată domnul primar prezintă faptul că s-a realizat clorinarea apei, urmare a acestei intervenții și că
problema a fost remediată.
Nemaifiind alte probleme, președintele de sedință încheie şedinţa:
»întrucat problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ».

Preşedintele şedinţei
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