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PROCES VERBAL   

al şedinţei extraordinare convocate de îndată la data de 7 Septembrie 2020 

 

 

 

Încheiat astăzi, 7.09.2020 cu ocazia ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local 

al comunei Roseţi.   

La ședință participă d-l Nicolae Râjnoveanu-primarul comunei Roseți, inițiatorul proiectelor de la 

ordinea de zi  și secretarul general al comunei-Lavinia Tănase  precum și 12 consilieri locali aflați în 

funcție, lipsind de la ședință, d-nii Milea Marian, Răileanu Niță și Enache Mircea aducând la cunoștință 

telefonic  despre această situație secretarului general al comunei. 

           D-l  primar deschide lucrările şedinţei, informând  despre faptul că, în baza dispoziţiei 

nr.234/7.09.2020 emisă de Primarul comunei Roseți și a convocării  nr. 6200/7.09.2020 realizată telefonic  

de către secretarul general al comunei, s-a convocat de îndată Consiliul Local Roseți în şedinţă 

extraordinară  astăzi 7 Septembrie 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, urgența 

convocării în ședință extraordinară de îndată fiind încadarea în termenul stipulat de către CRFIR 

București de prezentare a prelungirii valabilității scrisorii de garantare de la FGCR IFN  aferentă 

proiectului, în caz contrar existând riscul pierderii investiției aprobate,, Extindere rețea de canalizare 

menajeră și Modernizarea Gospodăriei de apă, înființare două foraje și reabilitare rețea distribuție apă, sat 

Roseți, comuna Roseţi, judeţul Călăraşi”. 

        Sunt prezenţi  12 consilieri locali din 15 aflați în funcție prin urmare  potrivit art.137 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările ulterioare, şedinţa este statutară  (iar  referitor la d-

nii Milea Marian, Enache Mircea și Răileanu Niță, care nu sunt prezenți,  aceștia  și-au exprimat votul 

prin sms primii  doi, iar cel de al treilea telefonic motivând probleme personale privind absența fizică de 

la ședință).  

   În continuare d-na secretar  general dă citire procesului verbal al ședinței ordinare din 25 August 

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 25.08.2020, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’ nefiind obiectii, după 

care supune la vot ordinea de zi a ședinței care se aprobă cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’, aceasta 

fiind următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a  scrisorii de garanţie de la 

F.G.C.R.-I.F.N. S.A., în vederea implementarii proiectului ,,Extindere rețea de canalizare 

menajeră și Modernizarea Gospodăriei de apă, înființare două foraje și reabilitare rețea 

distribuție apă, sat Roseți, comuna Roseţi, judeţul Călăraşi”. 

    Domnul primar solicită aviz comisiei de agricultură, activități economico-financiare, 

amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului Local Roseți. Se înaintează documentele 

necesare  de către secretarul general pentru analiză și deliberare, după care se ia o pauză pentru a 

se analiza și delibera în acest sens. După formularea avizului de către membrii comisiei, se 

înaintează către membri consiliului alții de cât cei din comisia de agricultură toate materialele ce 

însoțesc proiectul de hotărâre în vederea analizării acestora.Se reiau lucrările ședinței și  se trece la 

dezbaterea unicului punct al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a  scrisorii de garanţie de la 

F.G.C.R.-I.F.N. S.A., în vederea implementarii proiectului ,,Extindere rețea de canalizare 

menajeră și Modernizarea Gospodăriei de apă, înființare două foraje și reabilitare rețea 

distribuție apă, sat Roseți, comuna Roseţi, judeţul Călăraşi” inițiator Primarul com. Roseți- Nicolae 

Râjnoveanu. 

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

urma prezentării materialelor ce însoțesc proiectul de hotărâre și consultării de către membri consiliului. 

Se dă cuvântul d-lui primar care prezintă notificările nr. 2590, nr. 2591 din 31.08.2020 transmise 

de către CRFIR București referitoare la necesitatea prelungirii valabilității scrisorii de garantare de la 

FGCR IFN, precum și plata comisionului  de prelungire aferent și a penalităților conform contractului de 

finanțare. În continuare d-l primar dă citire referatului de aprobare ce însoțește proiectul de hotărâre inițiat 
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după care prezintă rapoartele întocmite de către domnul Negoiță Marian-Cosmin și de către Apostol 

Georgeta(funcționari publici în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți cu privire la 

proiectul de hotărâre inițiat.  Referitor la suma de plată reprezentând penalități conform  contractului 

semnat de către AFIR București și comuna Roseți, domnul primar prezintă faptul că, acestea se 

recuperează de la persoana vinovată conform prevederilor legale. 

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

consultate , înaintate  de către secretarul general însă nefiind întrebări formulate, se prezintă  avizul 

favorabil al comisiei de agricultură, activități economico-financiare, urbnism, amenajarea teritoriului și 

turism, după care se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă 

cu unanimitate de 12 voturi pentru, din totalul de 12 consilieri prezenți în sală,devenind astfel hotărârea 

cu nr. 49. 

 La  Diverse nefiind 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   


