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PROCES VERBAL   

al şedinţei ordinare convocate la data de 20 Octombrie 2020 

 

Încheiat astăzi, 20.10.2020 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, 

secretarul general al comunei-Lavinia Tănase  precum și toți consilieri locali aflați în funcție. 

           D-l  primar deschide lucrările şedinţei, informând  despre faptul că, în baza dispoziţiei nr.292/12.10.2020 emisă de 

Primarul comunei Roseți și a convocării  nr.7333/12.10.2020 realizată de către secretarul general al comunei însoțită de 

materialele necesare ședinței, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară   de lucru astăzi  20 Octombrie 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 continuare d-na secretar  general dă citire procesului verbal al ședinței ordinare din 21 Septembrie 2020  la care nu 

sunt obiecții aduse din partea membrilor consiliului.În conformitate cu prevederile art. 135 alin.(8)  din OUG nr. 57/2019 

domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre 

-Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședință, 

-Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de concesiune teren, domeniu privat al 

comunei Roseți, urgența fiind dată de necesitatea conducerii ședinței curente de către un consilier local , datorită expirării 

valabilității mandatului d-lui Barbu Daniel, care a condus ședințele consiliului inclusiv luna septembrie a anului 2020 în baza 

hotărârii nr. 37 din 29.06.2020 și necesitatea prelungirii duratei de valabilitate a unor contracte de concesiune teren pe o durată 

de 25 de ani, ce expiră în cursul acestui an. 

Domnul Costică Râjnoveanu propune pe d-l Ene Niculai pentru a fi  ales președintele ședinței de astăzi 20.10.2020. 

Nemaifiind alte propuneri, se prezintă de către președintele comisiei juridice, avizul favorabil la proiectul inițiat, după care  se 

supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi  pentru și  o abținere a d-lui Ene Niculai,  devenind astfel 

hotărârea cu nr. 56. 

Președintele de ședință ales , domnul Ene Niculai procedează la supunerea la vot a procesului verbal al ședinței din 

21.09.2020, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’ nefiind obiecții.  

În continuare  președintele de ședință  supune la vot ordinea de zi , inclusiv suplimentarea acesteia care se aprobă cu 

unanimitate de voturi ‘’pentru’’, aceasta fiind următoarea: 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice, inițiator Primarul com. Roseți-

Nicolae Râjnoveanu, 

3. Proiect de hotărâre privind aprobare rectificare buget local al comunei Roseți, inițiator Primarul com. Roseți-

Nicolae Râjnoveanu, 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  aderării comunei Roseți, județul Călărași ca membru la Societatea 

Națională de Cruce Roșie – Filiala Călărași, inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, 

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de concesiune teren, domeniu 

privat al comunei Roseți, județul Călărași, 

6. Informări/Diverse. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare decont cheltuieli naveta cadre didactice, inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae 

Râjnoveanu, 

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 decontului privind cheltuielile cu naveta a cadrelor 

didactice  și prezintă în continuare adresa Scolii Gimnaziale întocmită în acest sens precum și raportul  întocmit de Apostol 

Georgeta- inspector cheltuieli în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți. 

 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. 57. 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobare rectificare buget local al comunei Roseți, inițiator Primarul com. Roseți-

Nicolae Râjnoveanu, 

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  validării dispoziției primarului nr. 248/30.09.2020 prin care s-a 

rectificat bugetul local cu suma primită reprezentând contravaloare cererea de plată  în sumă de 1784343,47 lei primite de la 

MLDPA pentru proiectul Reabilitare, Modernizare Școala Gimnazială Iancu Rosetti din comuna Roseți, județul Călărași, 

sumă  primită ce era necesar a fi inclusă în buget la finele trimestrului III . 

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 comisei 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. 58. 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Roseți, județul Călărași ca membru la Societatea 

Națională de Cruce Roșie – Filiala Călărași, inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, 

D-na secretar general comunică faptul ca, la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 
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Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă  oportunitatea acestei aderări la Crucea Roșie Călărași deoarece prin această 

colaborare, localitatea va beneficia de un real sprijin îndeosebi pentru familii cu situații materiale speciale, familii cu mulți 

copii și fără venituri, ajutor privind asistența comunitară, voluntariat, sprijin familii fără aparținători, etc. 

În continuare președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului față de materialele transmise de către 

secretarul general însă nefiind întrebări formulate, se prezintă  avizele favorabile ale comisiilor 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. 59. 

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

5, Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de concesiune teren, domeniu 

privat al comunei Roseți, județul Călărași, 

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă necesitatea prelungirii valabilității duratei contractelor de concesiune teren,  

încheiate cu cetățeni din localitate, contracte care sunt înscrise în cărțile funciare realizate prin proiectul CEZAR și a căror 

valabilitate expiră. În continuae d-l primar prezintă faptul că aceste contracte prevăzute în anexa la proiectul inițiat au fost 

încheiate pe 25 de ani față de majoritatea contrcatelor de concesiune care s-au incheiat pe o durată de 99 de ani, diferențele 

constând de prevederile de la acel moment fiind încheiate progresiv din anul 1993 până în anul 2001.  

Domnul Răileanu Nită întreabă de ce plătesc și taxă de concesiune teren și impozit pe clădire și teren? Doamna 

secretar general răspunde că aceste obligații sunt prevăzute de Codul Fiscal.Domnul primar spune că în viitor o să se aibă în 

vedere  prevederea de  sume în buget pentru întocmirea de rapoarte de evaluare a acestor terenuri pentru vânzarea directă către 

proprietarii clădirilor executate pe aceste terenuri. 

În continuare președintele de ședință invită la discuții membrii consiliului față de materialele înaintate în ședință 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. 60. 

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

6.  Diverse  

Domnul Milea Marian și Echim Aurelian-Valentin ridică problema transportului și anume lipsa curselor de după 

amiază la ora 17.00 de către SC ALI TRANS S.R.L. 

 Domnul primar răspunde că a fost contactat telefonic directorul societății, a discutat cu reprezentantul trimis de 

societate la sediul primăriei tocmai pentru respectarea prevederilor H.C.J Călărași cu privire la cursele efectuate pe raza 

localității noastre și prezintă faptul că, nu au mai fost sesizări de nerespectare a curselor de către societate. Domnii Milea și 

Echim spun că părinții trimit sau merg personal cu mașini după copii la licee sau le plătesc  contravaloare  la servciul de 

taximeter pentru a ajunge copii acasă. Domnul primar prezintă prevederile HCJ Călărași referitoare la cursele de pe raza 

județului cu privire la Roseți și apelează telefonic societatea.  Au loc discuții cu reprezentantul societății, discuții la care 

participă si membri consiliului, conversația fiind ascultată de către toți consilierii locali și reprezentantul societății care 

motivează că, nu ar fi călători și acesta ar fi fost motivul lipsei acestei curse de ora 17.00. La finalul discuțiilor reprezentantul 

societății afirmă că va fi prezent la sediul Primăriei următoarea zi pentru rezolvarea acestei probleme. Domnul primar 

îndeamnă  fiecare dintre persoanele prezente și care sunt lezate de lipsa respectării programului curselor care au fost solicitate 

de către consilieri a fi aduse la cunoștință publică, să facă sesizări la Consiliul Județean, la societate, la Protecția 

consumatorului pentru a se evita pe viitor astfel de situații, cu atât mai mult că urmează perioada de iarnă . 

În continuare domnul primar mulțumeste  și de această dată membrilor consiliului local Roseți pentru întregul 

aport adus dezvoltării localității noastre, felicită cu această ocazie fiecare consilier local  din acest mandat având în 

vedere că urmează depunerea jurământului de către noii consilieri aleși la data de 27.09.2020. 

Nemaifiind probleme, președintele de ședință  încheie şedinţa:  

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

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei ,      Secretar general al comunei Roseți,                                                                                                                                                                            

Niculai ENE   Lavinia TĂNASE                                                                                          


