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PROCES VERBAL   

al şedinţei extraordinare convocate de îndată la ora 17.00 din 09.06.2022 

 

 

 

Încheiat astăzi, joi, 09.06.2022 cu ocazia ședinței extraordinare de lucru a Consiliului Local al comunei 

Roseţi convocat de îndată  în ședință electronic, respectiv grup wathapp precum și alte modalități(telefonic, sms, etc) 

la ora 17.00, urgența fiind dată de oportunitatea aplicării comunei Roseți la P.N.R.R., Componenta C6-Energie prin 

înființarea unui parc fotovoltaic și unde termenul limită de depunere a cererii este, marți 15.06.2022. 

La ședință participă la sediul primăriei d-l Nicolae Râjnoveanu-primarul comunei Roseți, d-na secretar 

Lavinia Tănase și d-l consilier Costică Râjnoveanu și toți cei 14 consilieri locali din cadrul consiliului local aflați în 

funcție care participă conform convăcării prin mijloace electronice(grup wathapp, sms. telefonic).D-na secretar 

adaugă în grupul de lucru al CL Roseți pe d-l primar Nicolae Râjnoveanu.Ședința a fost convocată în baza dispoziției 

nr.155 din 9.06.2022. Doamna secretar anunță faptul că materialele necesare desfășurării ședinței au fost transmise 

pe grupul wathapp fiind totodată solicitate avizele comisiilor de specialitate și face precizarea asupra faptului că d-

lui Pană Victor i s-au comunicat personal materialele de ședință semnând în acest sens convocatorul ședinței. 

      Ședința este  statutară, întrunind cvorumul prevăzut de lege și este condusă de d-l consilier Cioroi Aurel-

Constantin care deschide ședința pe grupul C.L Roseți și anunță faptul că este însoțit de către d-l consilier Pană Victor 

iar prin mesajele transmise pe grup exprimâ și opinia/mesajul/votul acestuia. Doamna secretar anunță faptul că d-l 

consilier Ene Niculai a comunicat telefonic faptul că este de acord cu ordinea de zi a ședinței de astăzi, este de acord 

cu conținutul procesului verbal al ședinței din 26.05.2022 și totodată a comunicat votul pentru ambele proiecte de la 

ordinea de zi atât în plen cât și în comisie, considerând oportună și benefică  inițiativa înființării unui parc fotovoltaic 

În continuare se supune la vot ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru, aceasta fiind următoarea: 

 -Proces Verbal al ședinței ordinare din 26.05.2022, 
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unei societății comerciale cu răspundere limitată de drept privat și 

interes local -S.C. ADMINISTRATIV SERV ROSEȚI, cu asociat unic comuna Roseți, județul Călărași- inițiator Primarul com. 

Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3, 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului de către S.C ADMINISTRATIV SERV ROSEȚI cu asociat 

unic comuna Roseți, județul Călărași- PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 

SOLARĂ-ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN COMUNA ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI-în cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență-Pilonul I.Tranziția verde-componenta C6 Energie-Măsura de investiții-Investiția I.1-Noi capacități de 

producție de energie electrică din surse regenerabile, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți- inițiator 

Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.1,nr.2, nr. 3. 

În continuare se supune la vot  procesul verbal de ședință din 2.05.2022 care se aprob cu unanimitate de 

voturi pentru conform mesajelor transmise pe grupul wathapp, telefonic de către dl Ene Niculai. 
Se trece la dezbaterea punctului nr. 1 al ordinii de zi și anume: 
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unei societății comerciale cu răspundere limitată de 

drept privat și interes local -S.C. ADMINISTRATIV SERV ROSEȚI, cu asociat unic comuna Roseți, județul Călărași- 

inițiator Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3. Nu sunt întrebări., nu sunt amendamente 

formulate. 

 Președintele de ședință anunță faptul că la ambele proiecte de hotărâre atât dumnealui cât și d-l Pană Victor 

se abțin de la vot  motivând faptul că nu au avut timpul necesar pentru a se documenta cu privire la materialele 

primite, motiv transmis și de către d-na consilier Chiriță Silvia, după care supune votului proiectul de hotărâre în 

forma propusă de către inițiator.În continuare consilierii locali își exprimă votul atât în comisiile din care fac parte 

cât și în plenul ședinței ce se desfășoară prin modalități de comunicare electronice(grup wathapp).Președinții de 

comisii anunță faptul că,  în comisii avizele au fost aprobate cu trei voturi pentru și câte două abțineri la fiecare dintre 

cele trei comisii ale consiliului local exprimate de către( d-nii Cioroi Aurel-Constantin, Pană Victor, Tulpan Dobre, 

Moroianu Ionuț, Chiriță Silvia și Decu Adriana-Mihaela) care se abțin și în plenul ședinței de la vot, proiectul fiind 

votat astfel cu 9 voturi pentru și 6 abțineri eprimate de asemenea de  către( d-nii Cioroi Aurel-Constantin, Pană 

Victor, Tulpan Dobre, Moroianu Ionuț, Chiriță Silvia și Decu Adriana-Mihaela),  devenind astfel hotărârea cu nr. 

43. 

Se trece la punctul nr. 2 al ordinii de zi și anume: 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului de către S.C ADMINISTRATIV SERV ROSEȚI cu asociat 

unic comuna Roseți, județul Călărași- PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 

SOLARĂ-ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN COMUNA ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI-în cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență-Pilonul I.Tranziția verde-componenta C6 Energie-Măsura de investiții-Investiția I.1-Noi capacități de 
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producție de energie electrică din surse regenerabile, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți- inițiator 

Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr.1,nr.2, nr. 3.Nu sunt întrebări, nu sunt amendamente formulate. 

 Președintele de ședință anunță faptul că și la acest proiect de hotărâre atât dumnealui cât și d-l Pană Victor 

se abțin de la vot  motivând faptul că nu au avut timpul necesar pentru a se documenta cu privire la materialele 

primite, motiv transmis și de către d-na consilier Chiriță Silvia, după care supune votului proiectul de hotărâre în 

forma propusă de către inițiator.În continuare consilierii locali își exprimă votul atât în comisiile din care fac parte 

cât și în plenul ședinței ce se desfășoară prin modalități de comunicare electronice(grup wathapp).Președinții de 

comisii anunță faptul că,  în comisii avizele au fost aprobate cu trei voturi pentru și câte două abțineri la fiecare dintre 

cele trei comisii ale consiliului local exprimate de către( d-nii Cioroi Aurel-Constantin, Pană Victor, Tulpan Dobre, 

Moroianu Ionuț, Chiriță Silvia și Decu Adriana-Mihaela) care se abțin și în plenul ședinței de la vot, proiectul fiind 

votat astfel cu 9 voturi pentru și 6 abțineri eprimate de către( d-nii Cioroi Aurel-Constantin, Pană Victor, Tulpan 

Dobre, Moroianu Ionuț, Chiriță Silvia și Decu Adriana-Mihaela),  devenind astfel hotărârea cu nr. 44. 

Președintele de ședință scrie pe grupul wathapp- mai sunt întrebări? 

 Domnul viceprimar  Șișman Vasile întreabă consilierii locali care s-au abținut de la a vota ambele proiecte 

de hotărâre. De ce nu ați fost de acord? Nu vă doriți să realizăm un parc fotovoltaic în localitatea noastră?. Aceeași 

întrebare o scrie și d-l consilier Răileanu Niță, susținut de către dl consilier Milea Marian care adaugă că se știa de 

la ședințele anterioare de intenția de a se realiza acest parc. Domnul consilier Cioroi Aurel scrie că se vom continua 

discuția la următoarea ședință precizând că nici dumneavoastră nu ați fost  de acord cu închirierea utilajului 

primăriei pentru cetățeni.La finalul ședinței domnul primar scrie pe grupul de lucru că votul aparține fiecăruia dintre 

dumneavoastră însă nu înțeleg de ce nu se dorește a se dezvolta această comună?. 

Nemaifiind alte probleme, președintele de ședință  încheie şedinţa: 
»Întrucât problemele înscrise pe  proiectul ordinii de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă». 

 

 

 

 

 

       Preşedintele şedinţei ,                                                  Secretarul general al comunei Roseți,                                                                                                                                                                            
                     Aurel-Constantin CIOROI                                                              Lavinia TĂNASE                                                                                         


