PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare convocate la data de 29 Iunie 2021, ora 16.00
Încheiat astăzi, 29.06.2021 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, secretarul general al comunei-Lavinia Tănase, Apostol Georgeta-inspector cheltuieli în
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cei 15 consilieri locali aflați în funcție precum și d-l Ionel
Stănescu, director executiv în cadrul A.D.I. Ecomanagement Salubris Călărași, invitat de primarul
comunei în vederea prezentării aspectelor legate de solicitarea S.C RER Ecologic Service S.A de
majorare a tarifului serviciului de salubrizare. Conform adresei nr.5749/24.06.2021, au fost invitați la
ședință și preoții din localitate însă nefiind prezenți urmează a fi invitați la următoarea ședință de lucru
din cursul lunii iulie.
D-l primar deschide lucrările şedinţei, informând despre faptul că, în baza dispoziţiei nr.
153/22.06.2021 emisă de Primarul comunei Roseți și a convocării nr.5670/22.06.2021 realizată de către
secretarul general al comunei, însoțită de toate materialele necesare ședinței, s-a convocat Consiliul Local
Roseți în şedinţă ordinară la data de 29.06.2021, ora 16.00, cu prezența fizică a consilierilor locali și cu
respectarea măsurilor de distanțare socială în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei
generate de virusul SARS CoV-2 la sediul Primăriei comunei Roseți, sala de ședințe, cu excepția
consilierilor locali izolați la domiciliu care pot participa prin mijloace electronice de comunicare (după
caz), după care dă citire proiectului ordinii de zi. Ședința este condusă de către domnul Tulpan Dobre
conform H.C.L. nr. 18/22.04.2021.
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 acordare mandat special primarului comunei Roseți, Nicolae
Râjnoveanu în vederea exercitării atribuțiilor comunei Roseți în cadrul Adunării Generale a A.D.I.
Ecomanagement Salubris, urgența fiind dată de adresa nr. 942/2021 a A.D.I Ecomanagement Salubris
referitoare la solicitarea de majorare a tarifului de salubrizare de către S.C. RER Ecologic Service S.A.
Secretarul general al comunei solicită supunerea la vot a procesului verbal al ședinței ordinare
convocate la data de 25.05.2021, trimis pe grupul de whatsapp consilierilor locali, drept pentru care
președintele de ședință în persoana d-lui Tulpan Dobre supune la vot conținutul acestuia fiind aprobat cu
unanimitate de voturi pentru, nefiind obiecții aduse din partea membrilor consiliului.
În continuare președintele de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi (inclusiv suplimentarea
acestuia) prezentat de către primarul comunei Roseți care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru,
aceasta fiind următorul:
1. 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 pentru anul 2021- inițiator,
Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1,
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didacticeinițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 3,
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între comuna Roseți,
județul Călărași și Serviciul Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân S.P.P.G.C.F.S. județul
Călărași- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 2,
4. Proiect de hotărâre privind utilizare sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea unor
cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local - inițiator, Primarul
com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 2,
5. Proiect de hotărâre privind acordare mandat special primarului comunei Roseți-Nicolae
Râjnoveanu în vederea exercitării atribuțiilor comunei Roseți în cadrul Adunării Generale a
A.D.I. Ecomanagement Salubris,- aviz comisia nr. 2,
6. Informări/Diverse.
În continuare doamna secretar înmânează consilierilor locali materialele ce însoțesc adresa ADI
Ecomanagement Salubris referitoare la solicitarea de majorare a tarifului de salubrizare depusă de
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către SC RER Ecologic Service SA, iar domnul primar solicită avizul comisiei nr. 2 din cadrul
consiliului la acest proiect de hotărâre.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 al proiectului ordinii de zi și anume:
1. 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 pentru anul 2021- inițiator,
Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1,
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 organigramei în conformitate cu
prevederile legale și conform adresei Instituției Prefectului-județul Călărași prin care s-a comunicat
numărul maxim de posturi pentru anul 2021.
Se prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local Roseți. În
continuare doamna Decu Adriana întreabă despre posturile vacante de la compartimentul Salubrizare
și Gospodărire Comunală precum și câte persoane încasează la serviciul de apă.Domnul primar
răspunde precizând că posturile urmează a fi ocupate în cursul anului iar la serviciul de apă încasează
doi salariați. Nemaifiind întrebări, discuții referitoare la proiectul de hotărâre inițiat, președintele de
ședință supune la vot forma propusă de către inițiator, care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru
(15), devenind astfel hotărârea cu nr. 26.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 al proiectului ordinii de zi:
D-na secretar general comunică faptul ca, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate
amendamente.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didacticeinițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 3,
Se dă cuvântul domnului primar care prezintă adresa Școlii Gimnaziale și ale Grădiniței prin care
se solicită decontul cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice aferente lunii Mai a anului 2021. Se
prezintă în continuare avizul favorabil al comisiei nr.3 din cadrul consiliului și nemaifiind alte
discuții referitoare la proiectul de hotărâre inițiat, președintele de ședință supune la vot forma propusă
de către inițiator, care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru (15), devenind astfel hotărârea cu
nr. 27.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 3 al proiectului ordinii de zi:
D-na secretar general comunică faptul ca, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate
amendamente.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între comuna
Roseți, județul Călărași și Serviciul Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân
S.P.P.G.C.F.S. județul Călărași- inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz
comisia nr. 2,
Domnul primar prezintă necesitatea încheierii protocolului de colaborare cu serviciul public
pentru gestionarea câinilor fără stăpân din județul Călărași deoarece la nivelul localității noastre se
găsesc numeroși câini fără stăpân care constituie un real pericol pentru locuitorii comunei. Se prezintă
în continuare avizul favorabil al comisiei nr. 2 din cadrul consiliului local după care nefiind discuții
referitoare la proiectul de hotărâre inițiat, președintele de ședință supune la vot forma propusă de
către inițiator, care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru (15), devenind astfel hotărârea cu nr.
28.
Se trece la dezbaterea punctului nr.4 al proiectului ordinii de zi:
D-na secretar general comunică faptul ca, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate
amendamente.
4. Proiect de hotărâre privind utilizare sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea
unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local - inițiator,
Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 2,
Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă necesitatea utilizării de sume din excedentul bugetului local
precum și rectificarea bugetului cu aceste sume necesare pentru plata serviciilor de consultanță aferente
obiectivului de investiții ‘’Extindere rețea de canalizare menajeră și modernizarea gospodăriei de apă....în
comuna Roseți, județul Călărași’’.Se prezintă în continuare avizul favorabil al comisiei nr.2 din cadrul
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consiliului și nefiind discuții, întrebări referitoare la proiectul de hotărâre inițiat, președintele de ședință
supune la vot forma propusă de către inițiator, care se aprobă cu cu unanimitate de voturi pentru (15),
devenind astfel hotărârea cu nr. 29.
Se trece la dezbaterea punctului nr.5(suplimentar) al proiectului ordinii de zi:
5. Proiect de hotărâre privind acordare mandat special primarului comunei Roseți-Nicolae
Râjnoveanu în vederea exercitării atribuțiilor comunei Roseți în cadrul Adunării Generale a
A.D.I. Ecomanagement Salubris,- aviz comisia nr. 2,
Domnul primar dă cuvântul domnului Stănescu Ionel, director executiv în cadrul A.D.I
Ecomanagement Salubris pentru a explica solicitarea de majorare a tarifului serviciului de salubrizare
depusă de către Rebu SA. În continuare domnul Stănescu prezintă informații legate de sistemul de
gestionare al deșeurilor la nivelul județului Călărași, despre sistemul de colectare al deșeurilor din poartă
în poartă, despre compostul deșeurilor, despre modificările legislative în domeniul deșeurilor, despre
centrul de management integrat al deșeurilor de la Ciocănești, după care prezintă faptul că, A.D.I.
Ecomangement Salubris a respins în luna Mai a anului curent prin hotărârea nr. 5/12.05.2021 solicitarea
de majorare a tarifului depusă de către Rebu SA, deoarece nu s-a depus documentația completă.
Domnul primar prezintă faptul că, nu este normal ca REBU S.A să solicite majorarea tarifului la
serviciul de salubrizare deoarece această solicitare nu este justificată, precizând faptul că la momentul
participării la licitație au câștigat tocmai datorită prețului oferit, ori în aceste condiții ce se întâmplă
dacă în fiecare an vin cu majorarea tarifelor și acestea nefundamentate din punct de vedere economic.
În continuare domnul primar spune despre faptul că, la acest moment ne aflăm în litigiu cu SC REBU SA,
deoarece s-au facturat pentru plată și gospodării nelocuite și care nu generează deșeuri.
În continuare d-na Decu Adriana întreabă care este modalitatea de stabilire a prețului pentru
serviciul de salubrizare la nivel de țară. Domnul Stănescu explică procedura de stabilire a prețului. În
continuare se discută despre necesitatea cunoașterii de către cetățenii localității a modalității de
colectare separată a deșeurilor. Domnul Cioroi Aurel întreabă de ce localitățile care au deținut mașini de
salubrizare au fost obligate să adere la A.D.I. Domnul Stănescu răspunde d-lui Cioroi Aurel. Domnul
primar mulțumește pentru participare și pentru informațiile prezentate în cadrul ședinței domnului
Stănescu Ionel.În continuare se prezintă avizul nefavorabil al comisiei de specialitate nr. 2 la proiectul de
hotărâre, motivat de faptul că documentația depusă de către SC RER Ecologic Service SA de majorare a
tarifului de salubrizare este incompletă, după care nemaifiind întrebări, discuții, președintele de ședință
supune la vot forma propusă de către inițiator, care se aprobă cu cu unanimitate de voturi pentru (15),
devenind astfel hotărârea cu nr.30 prin care se acordă mandat primarului comunei Roseți în vederea
exercitării atribuțiilor comunei Roseți în cadrul adunării generale a A.D.I Ecomanagement Salubris, în
sensul respingerii solicitării de majorare a tarifului serviciului de salubrizare.
Se trece la punctul –Diverse
Domnul primar anunță despre faptul că, la nivelul localității se va realiza activitatea de
dezinsecție împotriva țânțarilor care constituie o reală problemă pentru cetățeni în această perioadă. În
continuare domnul primar prezintă faptul că, la Parohia I din centru a localității a venit un alt preot
care nu dispune de locuință și pe acestă cale anunță despre faptul că, la lotizarea locurilor de casă din
zona Est a localității este necesar ca unul dintre loturi să fie acordat pentru construire casă parohială
necesară la nivel de localitate.
Doamna Decu Adriana solicită invitarea de către domnul primar a preoților din localitate și la
următoarea ședință de lucru a consiliului local. Domnul Tulpan Dobre solicită suplimentarea
numărului de camere de luat vederi la nivel de localitate având în vedere cazul din sector prin care s-a
spart casa unui cetățean care a fost jefuit. Domnul primar răspunde că este necesar a se procura un alt
server deoarece serverul actual nu permite montarea mai multor camere, însă cele pe care le deținem
constituie un real beneficiu pentru monitorizarea localității noastre, urmând ca funcție de posibilitățile
financiare să suplimentăm numărul acestora, în acest sens fiind redus semnificativ gradul de
infracționalitate la nivelul localității.
Nemaifiind alte probleme, președintele de ședință încheie şedinţa:
»Întrucât problemele înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ».
Preşedintele şedinţei ,
Dobre TULPAN

Secretar general al comunei Roseți,
Lavinia TĂNASE
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