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PROCES VERBAL   
al şedinţei ordinare convocate la data de 9 Februarie 2022, ora 16.00 

 
 
 

Încheiat astăzi, 09 februarie 2022 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei 
Roseţi. 

La ședință participă d-l Nicolae Râjnoveanu- primarul comunei Roseți, d-na secretar Lavinia 
Tănase, d-na  Apostol Georgeta-inspector cheltuieli precum și cei 15 consilieri locali din cadrul consiliului 
local aflați în funcție dintre care domnul Cioroi Aurel Constantin participă prin mijloace electronice (grup 
wathapp). 
      D-l primar deschide lucrările şedinţei, informând despre faptul că, în baza dispoziţiei 
nr.26/03.02.2022  emisă de Primarul comunei Roseți și a convocării  nr. 1562/ 03.02.2022  realizată de 
către secretarul general al comunei, însoțită de toate materialele necesare ședinței și comunicate 
consilierilor locali, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă ordinară  la data de 09.02.2022,  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, 
etc.), cu excepția consilierilor locali izolați la domiciliu care pot participa exclusiv prin mijloace electronice 
de comunicare. 

În continuare președintele de ședință  d-na Silvia Chiriță supune la vot  ordinea de zi a ședinței  care 
se aprobă cu unanimitate  de voturi pentru (15 ) de către consilierii locali aceasta fiind următoarea: 

-Proces Verbal al ședinței ordinare din 31.01.2022,  
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Roseți 
pentru anul 2022 precum și aprobarea planului anual de investiții-, inițiator, Primarul com. Roseți- 
Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3, 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării Asociației Club Sportiv Roseți în anul 2022, 
inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 2, nr. 3. 
3.  Rapoarte/ Informări/ Diverse. 

După aprobarea ordinii de zi, președintele de ședință supune la vot procesul verbal al  ședinței 
ordinare  din 31.01.2022 transmis pe grupul whatapp, care se aprobă cu unanimitate de voturi 
pentru(15), nefiind obiecții  aduse din partea membrilor consiliului cu privire la conținutul acestuia. 

În continuare se trece la dezbaterea  punctului nr. 1 al proiectului ordinii de zi și anume: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Roseți 
pentru anul 2022 precum și aprobarea planului anual de investiții-, inițiator, Primarul com. Roseți-
Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3, 

Secretarul general anunță faptul că la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 
Se dă cuvântul d-nei Apostol Georgeta, inspector cheltuieli care prezintă faptul că bugetul pe anul 

2022 a fost fundamentat funcție de încasările anului precedent și cu sumele alocate de la bugetul de 
stat.În continuare doamna Apostol prezintă necesitatea prinderii în buget a sumei necesare pentru 
achiziționarea transformatorului respectiv mutarea sumei prevăzute de la secțiunea de funcționare la 
secțiunea de dezvoltare.Domnul primar intervine și spune că nu au fost prinse în proiectul de  extindere 
a canalizării  anumite obiective iar acum trebuiesc procurate cu sume de la bugetul local. 

Au loc discuții referitoare la planul anual de investiții. D-na  consilier Decu Adriana întreabă despre  
anumite obiective cuprinse în planul anul de investiții respectiv (extindere scenă, sisteme supraveghere 
video, realizare remiză). Domnul primar răspunde că se dorește a se realiza o extindere a scenei 
actuale, o suplimentare a numărului de camere de supraveghere și totodată să se realizeze remiza 
necesară utilajelor din dotare la castelul de apă.Doamna Decu Adriana spune că legat de gunoaiele 
depozitate necontrolat  nu o să rezolvăm  cu sistemele de supraveghere ci doar prin realizarea unei 
platforme de depozitare în acest sens. În continuare au loc discuții referitoare la taxa specială de 
salubrizare pentru cetățenii ce nu au încheiat contract cu operatorul iar domnul primar spune că se va 
începe de urgență inventarierea numărului de persoane din  fiecare gospodărie cu reprezentantul Rebu 
și angajatul noastru deoarece un număr semnificativ de cetățeni nu a fost declarat în contractele 
încheiate.  Domnul primar răspunde și spune că are informații cum că se vor iniția proiecte în acest sens 
și acest lucru o să facem și noi ca localitate.În continuare au loc discuții referitoare la proiectele privind 
dispensarul și grădinița. Doamna consilier Chiriță Silvia întreabă dacă proiectul cu dispensarul cuprinde 
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doar modernizarea clădirii actuale. Domnul primar răspunde că se va realiza o clădire nouă în spatele 
celei actuale cu cabinete medicale, cabinet stomatologic, săli de tratament și grupuri sanitare inclusiv cu 
dotări corespunzătoare și odată cu acestea se vor moderniza și cele două apartamente existente în 
actuala clădire a dispensarului.În continuare domnul primar spune că și la proiectul cu grădinița se va 
realiza sediu nou cu etaj iar cădirea actuală se va reabilita. Doamna Decu Adriana solicită să se facă și o 
sală de mese unde copii să poată servi masa. Domnul primar spune că așa se dorește a se realiza 
urmând a aduce toți preșcolarii din sector și zona deal la aceasta nouă grădiniță.Domnul primar spune 
că se dorește a se realiza o sală de mese și la școala din centru în actuala sală de sport.   Nemaifiind  
alte   discuții  se prezintă în continuare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul 
consiliului, după care președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de voturi(15) pentru, devenind astfel hotărârea cu nr. 11. 

În continuare se trece la dezbaterea punctului nr. 2 al ordinii de zi 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării Asociației Club Sportiv Roseți în anul 2022, 
inițiator, Primarul com. Roseți-Nicolae Râjnoveanu, -aviz comisia nr. 2, nr. 3. 

Secretarul general anunță faptul că la acest proiect de hotărâre nu sunt formulate amendamente. 
Se prezintă avizele favorabil ale comisiilor nr. 2, nr. 3. Doamna consilier Decu Adriana întreabă dacă 

anul trecut s-a cheltuit integral suma alocată. Doamna Apostol răspunde și spune că nu s-a cheltuit 
integral. Domnul primar intervine și spune că au fost și sponsorizări făcute clubului sportiv. 

  Nemaifiind alte întrebări față de materialele transmise, președintele de ședință supune la vot 
proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator care se aprobă cu unanimitate de voturi pentru 
(15), devenind astfel hotărârea cu nr. 12. 

Se trece la punctual Informări/Diverse.  
Doamna consilier Decu Adriana întreabă despre proiectul cu înființarea rețelei de gaze în localitate. 

Același lucru scrie pe grupul whatapp și domnul consilier Cioroi Aurel. Domnul primar răspunde și spune 
că proiectul a trecut de ambele etape de verificare atât cea administrativă cât și cea tehnico-economică 
și a întrunit punctajul de 58, 25 puncte, însă alocarea financiară mică a făcut ca acest proiect să nu 
primească finanțare. Doamna consilier Decu întreabă de ce nu am rămas în asocierea cu localitățile 
vecine care au câștigat proiectul cu gazele. Domnul primar spune că localitatea noastră la acea vreme 
avea totul pregătit și s-a crezut că se va merge pe principiul primul sosit primul servit, noi fiind printre 
primii care am depus documentația, însă între timp lucrurile au decurs altfel. În continuare domnul primar 
spune că avem mai multe posibilități de depunere în continuare a proiectului cu gaze și anume pe 
măsura Anghel Saligny sau în asociere cu consiliul județean și alte localități însă trebuiesc analizate 
variantele existente și vom decide în acest sens împreună. 

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             

                        Silvia CHIRIȚĂ                                                                     Lavinia TĂNASE                                                                                        


