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PROCES VERBAL   

al şedinţei ordinare din 29 Iulie 2020 

 

 

Încheiat astăzi, 29 Iulie 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 cei  

15 consilieri locali aflați în funcție. 

           D-l  primar deschide lucrările şedinţei, informând faptul că, în baza dispoziţiei nr.166/17.07.2020 emisă de 

Primarul comunei Roseți și a convocării  nr. 4624/17.07.2020  realizată de către secretarul general al comunei 

însoțită de materialele necesare ședinței, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară astăzi  29 Iulie 

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 următoarele  

proiecte de hotărâre: 

-proiect de hotărâre privind privind participarea comunei Roseți, județul Călărași la “Programul privind 

sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”și 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ‘’Eficientizarea și modernizarea iluminatului public în 

comuna Roseți, județul Călărași’’, 

-proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiţii “Extindere 

rețea de canalizare menajeră și modernizarea gospodăriei de apă, înființare două foraje și reabilitare  rețea 

distribuție apă, sat Roseți, comuna Roseți, județul Călărași”, 

-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, urgența acestor 

proiecte fiind dată de atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea localității. 

   În continuare d-na secretar  general dă citire procesului verbal al ședinței ordinare  din 29 Iunie 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  Iunie 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 execuției bugetare aferentă trimestrului II  a anului 2020, 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice, 

3. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol  pentru trimestrul 

II  al anului 2020 precum și stabilirea de măsuri privind eficientizarea activității de înscriere a datelor 

în registrul agricol pentru anul 2020, 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare act adițional la contractul de concesiune nr. 19 din 16.03.1995, 

5. Proiect de hotărâre privind privind participarea comunei Roseți, județul Călărași la “Programul privind 

sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 

public”și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ‘’Eficientizarea și modernizarea 

iluminatului public în comuna Roseți, județul Călărași’’, 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiţii 

“Extindere rețea de canalizare menajeră și modernizarea gospodăriei de apă, înființare două foraje și 

reabilitare  rețea distribuție apă, sat Roseți, comuna Roseți, județul Călărași”, 

7. 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, 

8. Informări/Diverse. 

Domnul primar solicită aviz pentru proiectele ce au făcut obiectul suplimentării ordinii 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.  
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Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 al ordinii de zi și anume: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare aferentă trimestrului II  a anului 2020,  

D-na secretar comunică faptul ca, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă faptul că în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, este necesar a 

aproba execuția bugetului la trimestrul II al anului 2020. Doamna Apostol întreabă dacă sunt întrebări referitoare la 

execuția bugetară având în vedere materialele transmise de secretarul general. Nu sunt întrebări. În continuare se 

prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local. 

 Nefiind alte discuții referitoare la proiectul de hotărâre supus dezbaterii, președintele de ședință supune la 

vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de către inițiator care se aprobă cu unanimitate voturi pentru  (15 

voturi), din totalul de 15 consilieri aflați în funcție,devenind astfel hotărârea cu nr. 38. 

Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 al ordinii de zi și anume: 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice, 

D-na secretar comunică faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente până la 

acest moment. 

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă adresele Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti prin care solicită 

decontul cadrelor didactice a cheltuielilor cu naveta aferente lunilor Mai și Iunie ale anului 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 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. 39. 

Se trece la dezbaterea  punctului nr. 3 al ordinii de zi: 

3. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol  pentru trimestrul 

II  al anului 2020 precum și stabilirea de măsuri privind eficientizarea activității de înscriere a datelor în 

registrul agricol pentru anul 2020, 

D-na secretar comunică faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente până la 

acest moment. 

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă  faptul că, în conformitate  cu prevederile legale în vigoare este 

necesar a aproba stadiul completării registrelor agricole la trimestrul II al anului 2020 și luarea unor măsuri privind 

eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrele agricole, având în vedere întârzierea publicării normelor 

metodologice de completare a datelor în registrul agricol.În continuare președintele de ședință prezintă avizul 

favorabil al comisiei de specialitate, după care nefiind discuții, întrebări față de materialele transmise,  se supune la 

vot  proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator care se aprobă cu  unanimitate de voturi  pentru (15 voturi), 

din totalul de 15 consilieri aflați în funcție, devenind astfel hotărârea cu nr. 40. 

Se trece la dezbaterea  punctului nr. 4 al ordinii de zi: 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare act adițional la contractul de concesiune nr. 19 din 16.03.1995, 

D-na secretar comunică faptul că, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente până la 

acest moment. 

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă  faptul că urmare a înstrăinării construcției situate pe teren 

concesionat domeniu privat al comunei de către concesionarul Sorcă S., este necesară preluarea prin act adițional a 

contractului de concesiune a terenului domeniu privat al comunei de către actualul proprietar.Se prezintă în 

continuare avizul favorabil al comisiei de specialitate, după care președintele de ședință invită la discuții membrii 

consiliul cu privire la proiectul de hotărâre inițiat și materialele transmise de către secretarul general în acest sens.   

Nefiind discuții, întrebări față de materialele transmise,  se supune la vot  proiectul de hotărâre în forma 

propusă de inițiator care se aprobă cu  unanimitate de voturi  pentru (15 voturi), din totalul de 15 consilieri aflați 

în funcție, devenind astfel hotărârea cu nr. 41. 

Se trece la dezbaterea  punctului nr. 5 al ordinii de zi(suplimentar): 

5. Proiect de hotărâre privind privind participarea comunei Roseți, județul Călărași la “Programul privind 

sprijinirea eficienței energetic și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 

public”și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ‘’Eficientizarea și modernizarea 

iluminatului public în comuna Roseți, județul Călărași’’, 

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 

avantajele aplicării comunei Roseți la  Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării 

inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului ‘’Eficientizarea și modernizarea iluminatului public în comuna Roseți, județul Călărași’’. În 

continuare domnul primar prezintă referatul de aprobare întocmit cu ocazia inițierii acestui proiect de 

hotărâre  precum și principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului, sursa de finanțare, contribuția 
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proprie a comunei noastre precum și cheltuielile neeligibile precum și propunerile ce se doresc a se 

realiza prin acest proiect în situația aprobării acestuia și prezintă totodată urgența depunerii în aplicația 

existentă pe site-ul AFM care a devenit accesibilă la data de 24.07.2020.Se prezintă raportul 

compartimentului de specialitate întocmit cu ocazia inițierii proiectului 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 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 (15 voturi), din totalul de 15 

consilieri aflați în funcție, devenind astfel hotărârea cu nr. 42. 

Se trece la dezbaterea  punctului nr. 6 al ordinii de zi(suplimentar): 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiţii 

“Extindere rețea de canalizare menajeră și modernizarea gospodăriei de apă, înființare două foraje și 

reabilitare  rețea distribuție apă, sat Roseți, comuna Roseți, județul Călărași”, 

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 “Extindere rețea de canalizare menajeră și modernizarea 

gospodăriei de apă, înființare două foraje și reabilitare  rețea distribuție apă, sat Roseți, comuna Roseți, județul 

Călărași” actualizat după faza P.Th+D.E.+ Execuție.În continuare domnul primar prezintă adresa R1 

SIBA/2205/24.07.2020 transmisă de MADR-AFIR referitoare la avizarea proiectului tehnic al investiției semnate 

prin contractul de finanțare de către comuna Roseți, precum și referatul de aprobare întocmit în acest sens  în 

calitate de inițiator al proiectuluide hotărâre. Se prezintă raportul compartimentului de specialitate referitor la 

prezentul proiect de hotărâre după care, în continuare președintele de ședință învită la discuții membrii 

consiliului.  Nu sunt discuții, întrebări față de cele prezentate de către inițiatorul proiectului de hotărâre 

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 (15 voturi), din totalul de 15 consilieri aflați în funcție, devenind astfel 

hotărârea cu nr. 43. 

Se trece la dezbaterea  punctului nr. 7 al ordinii de zi (suplimentar): 

7. 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, 

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 utilizării de sume din excedentul bugetului local al anului 2019  precum și rectificarea bugetului local 

pe anul 2020  pentru plata situației de lucrări nr. 5 aferentă investiției ‘’Reabilitare, Modernizare Școala Gimnazială 

Iancu Rosetti din comuna Roseți, județul Călărași’’. În continuare domnul primar prezintă referatul de aprobare 

întocmit cu ocazia inițierii proiectului de hotărâre urmare a primirii situației de lucrări la data de 28.07.2020. Se 

prezintă de către d-na Apostol Georgeta raportul compartimentului de specialitate privind  rectificarea bugetului cu 

sumele utilizate din excedent pentru cheltuieli de dezvoltare.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, președintele de ședință  supune la vot  proiectul de hotărâre în forma 

propusă de inițiator care se aprobă cu  unanimitate de voturi  pentru (15 voturi), din totalul de 15 consilieri aflați în 

funcție, devenind astfel hotărârea cu nr. 44. 

 8.            La punctul Diverse al ordinii de zi nu sunt înscrieri la cuvânt din rândul membrilor consiliulul local. 

Domnul primar anunță despre faptul că, s-a câștigat procesul inițiat de către comuna Roseți cu MDRAP referitor la 

corecția aplicată la proiectul derulat în colaborare cu municipalitatea Silistra  RO BG  proiect prin care s-au realizat 

o mare parte din străzile localității, prin urmare acum trebuie inițiată acțiune pentru recuperarea sumelor de la 

MDRAP, deoarece la ICCJ s-a respins recursul declarat de către MDRAP. 

La finalul ședinței secretarul general aduce la cunoștință membrilor Consiliului Local faptul că, la nivelul 

instituției a fost transmis spre soluționare  un memoriu de către  Instituția Prefectului județul Călărași, urmare a 

sesizării unui cetățean din localitate  cu privire la modul de desfășurare a ședințelor consiliului local. Doamna 

secretar prezintă aspectele sesizate și solicită pe această cale puncte de vedere membrilor consiliului  referitoare la 

cele sesizate. Membrii consiliului, neagă în unanimitate  orice aspect prezentat cu privire la memoriul transmis și a 

celor sesizate de către petent.  

Nemaifiind alte probleme, președintele de ședință  încheie şedinţa:  

»întrucât problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ». 

Secretar general ,                                                                                  Preşedintele şedinţei ,                                                                                              

Lavinia TĂNASE                                                                                         Daniel BARBU   


