PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din 29 Iunie 2020
Încheiat astăzi, 29 Iunie 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 iar dintre
consilierii locali lipsește motivat domnul Enache Mircea și domnul Cristache Nicolae.
D-l primar deschide lucrările şedinţei, informând faptul că, în baza dispoziţiei nr.146/16.06.2020 emisă de
Primarul comunei Roseți și a convocării nr. 3864/16.06.2020 realizată de către secretarul general al comunei
însoțită de materialele necesare ședinței, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară astăzi 29 Iunie
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 13 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 alegere președinte de ședință pentru următoarele trei luni de zile,
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
situație de lucrări aferente proiectului modernizare Școala Gimnazială Iancu Rosetti, urgența fiind dată de
necesitatea finalizării proiectului în termenele stabilite .
În continuare d-na secretar dă citire procesului verbal al ședinței ordinare din 28 Mai 2020 la care nu sunt
obiecții aduse din partea membrilor consiliului.
În continuare președintele de ședință domnul Tănase Niță procedează la supunerea la vot a procesului
verbal al ședinței din 28 Mai 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 rectificarea bugetului local al comunei Roseți precum și utilizare sume din
excedentul bugetului local pentru cheltuieli de dezvoltare,
2. Proiect de hotărâre privind situația juridică a unor imobile de pe raza comunei Roseți, județul Călărași,
3. Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință.
4. Informări/Diverse.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 al ordinii de zi și anume:
1. 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 rectificarea
bugetului local cu sume primite pe proiect POCU necesare Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti, precum și sume
primite de la Consiliul Județean Călărași pentru SCUPAAC Roseți.În continuare d-na Apostol Georgeta prezintă
capitolelele ce rectifică bugetul local precum și sumele aferente. În continuare domnul primar informează membrii
consiliului despre controlul efectuat de către DSP Călărași urmare a unei sesizări cu privire la calitatea apei
potabile furnizate în localitate. În completare domnul primar invită membrii consiliului local să ia la cunoștință
rapoartele/buletinele de analiză deținute la sediul SCUPAAC Roseți de unde reiese faptul că, apa furnizată în
localitate este în parametrii legali admiși. Domnul primar informează despre beneficiile viitorului proiect ce se va
derula în localitate privind extindere rețea de canalizare și modernizare rețea de apă și anume că presiunea va fi
net îmbunătățită prin natura instalațiilor cuprinse în proiect după care prezintă necesitatea achiziționării de vidanjă
necesară pentru remedierea eventualelor defecțiuni ale rețelei de apă și canalizare. Nefiind alte 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 cu forma completată privind utilizarea sumei din
excedentul bugetului local de 364.179 lei pentru cheltuieli de dezvoltare care se aprobă în unanimitate voturi
pentru (13), devenind astfel hotărârea cu nr. 35.
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Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 al ordinii de zi și anume:
Proiect de hotărâre privind situația juridică a unor imobile de pe raza comunei Roseți, județul
Călărași,
D-na secretar comunică faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente până la
acest moment.
Domnul primar prezintă referatul de aprobare întocmit în acest sens, după care explică necesitatea
rectificării cărții funciare nr. 1998 privind strada Rozelor datorită întocmirii eronate a acesteia prin proiectul
CEZAR și anume că în totalul suprafeței înscrise în domeniul public al comunei ca stradă/drum este inclusă în
mod eronat o suprafață de 626 m.p., suprafață de teren ce aparține domeniului privat al comunei ce a fost atribuită
în folosință gratuită tinerilor pentru construire locuințe conform Legii nr. 15/2003, urmând a parcurge etapele
legale privind rectificarea acestei cărți funciare.D-l primar explică în continuare faptul că, inițial s-au efectuat
măsurători de către angajații primăriei, după care s-a apelat la serviciile unei persoane fizice autorizate rezultând
suprafața reală si anume 803 m.p. strada Rozelor, domeniul public al comunei, categorie de folosință drum, 500
m.p teren domeniul privat al comunei categorie de folosință curți construcții, 126 m.p. teren domeniu privat al
comunei, categorie de folosință curți construcții, urmând a se trece din domeniul public în domeniul privat al
comunei suprafața de 626 m.p., ulterior urmând a se realiza lucrarea de dezmembrare a imobilului nr. 1998.
Se prezintă în continuare raportul de specialitate , după care nefiind discuții, întrebări referitoare la
proiectul de hotărâre suspus dezbaterii, se prezintă avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Președitele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă în unanimitate de 13 voturi pentru,
din totalul de 15 consilieri locali aflați în funcție, devenind astfel hotărârea cu nr. 36.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 3(suplimentar ) al ordinii de zi:
3. Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință.
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă necesitatea alegerii președintelui de ședință pentru lunile Iulie,
August și Septembrie a anului 2020. Doamna secretar general prezintă raportul întocmit în acest sens. Se face
propunere de către d-l Râjnoveanu Costică privind pe domnul Barbu Daniel. Nemaifiind alte propuneri,
președintele de ședință solicită avizul comisiei de specialitate. După analizarea proiectului de hotărâre se prezintă
avizul favorabil al comisiei de specialitate, după care nefiind discuții, întrebări, se supune la vot propunerea
privitoare la domnul Barbu Daniel care se aprobă cu un număr de 12 voturi pentru și o abținere a d-lui Barbu
Daniel, din totalul de 15 consilieri aflați în funcție, devenind astfel hotărârea cu nr. 37.
La punctul Diverse al ordinii de zi nu sunt înscrieri la cuvânt.
Nemaifiind alte probleme, președintele de ședință încheie şedinţa:
»întrucât problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ».

Preşedintele şedinţei ,
Niță TĂNASE

Secretar general ,
Lavinia TĂNASE
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