PROCES VERBAL
al şedinţei extraordinare convocate de îndată la data de 04.11.2021, ora 16.00

Încheiat astăzi, 04 noiembrie 2021 cu ocazia ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local
al comunei Roseţi.
La ședință participă d-l Nicolae Râjnoveanu-primarul comunei Roseți, secretarul general al comuneiLavinia Tănase precum și cei 15 consilieri locali din cadrul consiliului local aflați în funcție dintre care doamnele
Chiriță Silvia și Decu Adriana-Mihaela participă prin mijloace electronice(grup wathapp).
D-l primar deschide lucrările şedinţei, informând despre faptul că, în baza dispoziţiei nr. 292 din 03.11.2021
emisă de Primarul comunei Roseți și a convocării nr.10288/03.11.2021 realizată de către secretarul general al
comunei, însoțită de toate materialele necesare ședinței, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă
extraordinară de îndată la data de 04.11.2021, ora 16.00, atât 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 precum și prin modalități electronice(sms,
telefon, whatapp,e- mail), cu excepția consilierilor locali izolați la domiciliu care pot participa exclusiv prin
mijloace electronice de comunicare (după caz), urgența fiind dată de încadrarea în termenul de depunere în
aplicația pusă la dispoziție pe site- ul ministerului dezvoltării a cererilor de finanțare pe programul Anghel Saligny.
Ședința este condusă de către domnul Banu Ionuț conform H.C.L. nr. 49/25.10.2021.
În continuare președintele de ședință supune la vot ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru
(15) de către consilierii locali aceasta fiind următoarea:
-Proces Verbal al ședinței ordinare din data de 25.10.2021,
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții Extindere rețea canalizare menajeră, racorduri la rețeaua de canalizare menajeră și extindere stație de
epurare în comuna Roseți, județul Călărași în vederea includerii la finanțare prin Programul Național de Investiții
Anghel Saligny -inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.1, nr. 2, nr. 3
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții(D.A.L.I) și a
devizului general necesare participării comunei Roseți , județul Călărași la Programul privind creșterea eficienței
energetic a infrastructurii de iluminat public-inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia
nr.2.
După aprobarea ordinii de zi secretarul general al comunei solicită supunerea la vot a procesului verbal al
ședinței ordinare din data de 25.10.2021, trimis pe grupul de whatsapp consilierilor locali, drept pentru care
președintele de ședință în persoana d-lui Banu Ionuț supune la vot conținutul acestuia fiind aprobat cu unanimitate
de voturi pentru, nefiind obiecții aduse din partea membrilor consiliului.

În continuare se trece la dezbaterea punctului nr. 1 al proiectului ordinii de zi și anume:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru
obiectivul de investiții Extindere rețea canalizare menajeră, racorduri la rețeaua de canalizare menajeră și
extindere stație de epurare în comuna Roseți, județul Călărași în vederea includerii la finanțare prin
Programul Național de Investiții Anghel Saligny -inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz
comisia nr.1, nr. 2, nr. 3
D-na secretar general comunică faptul ca, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente.
Se dă cuvântul domnului primar care prezintă necesitatea accesării de către comuna noastră pe programul
Anghel Saligny a extinderii rețelei de canalizare menajeră pe străzile Baladei, Ion Creangă, Parcului, Dunărea,
Școlii, Plaurului, Bradului, Izvor, Lebedei, G-ral Popescu Ion-Oiță, C.A.Rosetti, respectiv a extinderii
capacității stației de epurare. În continuare domnul primar spune că orice proiect este bunevenit pentru
dezvoltarea localității, însă dacă acest proiect se va finanța tot nu se va acoperi întreaga localitate, urmând a se
continua.
În continuare se prezintă avizul favorabil al comisiilor nr. 1, nr. 2, nr. 3 din cadrul consiliului cu privire
la proiectul de hotărâre inițiat, după care nefiind alte discuții, întrebări, președintele supune la vot proiectul de
hotărâre care se aprobă cu unanimitate(15) de voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 50.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 2 al ordinii de zi:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții
(D.A.L.I) și a devizului general necesare participării comunei Roseți, județul Călărași la Programul privind
creșterea eficienței energetic a infrastructurii de iluminat public-inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae
Râjnoveanu, -aviz comisia nr.2.
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D-na secretar general comunică faptul ca, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente.
Domnul primar prezintă necesitatea rezolvării problemei iluminatului public în toată localitate prin
înlocuirea lămpilor existente cu lămpi cu led și aduce la cunoștință membrilor consiliului că au fost montate
leduri doar pe 3 străzi cu fonduri de la bugetul local. În continuare domnul primar prezintă intenția de a se
realiza în viitor o stație fotovoltaică care să vină în sprijinul comunei referitor la consumul de energie pentru
imobile ce aparțin domeniului public și privat al localității( ex-castel apă, primărie, școli, grădinițe, etc).
Domnul consilier Cioroi Aurel solicită să i se comunice până la ședința următoare ce sumă s-a plătit pentru
ledurile montate pe cele trei străzi și denumirea firmei ce a realizat montarea acestora.Domnul primar răspunde
că urmează să se comunice aceste informații de către contabilul instituției.
În continuare se prezintă avizul favorabil al comisiei nr.2 din cadrul consiliului cu privire la proiectul de
hotărâre inițiat, după care nefiind alte discuții, întrebări, președintele supune la vot proiectul de hotărâre care
se aprobă cu unanimitate(15) de voturi pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 51.
La finalul ședinței d-l consilier Echim Aurelian-Valentin întreabă când pot depune cereri persoanele
interesate de atribuire loturi de teren conform Lg 15/2003. Doamna secretar anunță că este necesară realizarea
lotizării suprafeței totale, precum și realizarea utilităților în zonă. În continuare au loc discuții referitoare la
faptul că anumite persoane nu o să mai îndeplinească condițiile de încadrare la prevederile Lg. 15/2003 anul
viitor, datorită depășirii vârstei de 35 de ani. Domnul primar prezintă în continuare criteriile de acordare a
terenurilor conform Legii nr. 15/2003.
Nemaifiind alte probleme, președintele de ședință încheie şedinţa:
»Întrucât problemele înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ».

Preşedintele şedinţei ,
Ionuț BANU

Secretar general al comunei Roseți,
Lavinia TĂNASE

2

