JUDETUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS
CONSILIUL LOCAL
Nr. 42/1972/23.01.2020

Proces verbal
al sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu din data de 23.01.2020

Incheiat azi data de 23.01.2023, cu ocazia intrunirii in sedinta ordinara a Consiliului Local al
Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu. La sedinta sunt prezenti consilierii locali in totalitate, respectiv
15 consilieri locali in functie, dl. Primar Ghidanac Marin , secretarul general al comunei d-na.
Alexandrescu Camelia Constanta, dna Moise Adriana Alina – consilier in cadrul Compartimentului
Investitii Achizitii si Integrare Europeana, consilier juridic d-na. Neata Verginia, d-na. Calin Livia Ioana
si d-na. Matei Rodica, referent asistent si referent superior, in cadrul Compartimentului Buget
Contabilitate Impozite si Taxe Locale.
Dl. Presedinte de sedinta Stafie Mihai, declara deschisa sedinta ordinara a Consiliului Local al
comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu si da cuvantul secretarului comunei, sa dea citire procesului
verbal al sedintei anterioare din data de 30.12.2019.
Dupa citirea procesului verbal al sedintei mai sus mentionate, doamna secretar supune la vot
procesul verbal al sedintei Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, asa cum a fost
consemnat. Nu sunt obiectiuni si procesul verbal este supus la vot.
In urma votului exprimat se aproba procesul verbal al sedintei anterioare asa cum a fost
consemnat si supus spre aprobare Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, cu un
numar de 15 voturi « pentru », reprezentand totalul consilierilor locali in functie.
Dl. Presedinte de sedinta da cuvantul domnului Ghidanac Marin, primar, pentru a da citire
Proiectului de Ordine de zi cu care a fost convocat in sedinta ordinara Consiliul Local.
Domnul primar da citire PROIECTULUI DE ORDINE DE ZI, care este urmatoarea:
1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Roata de Jos, din
data de 23.01.2020.
2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Roata de Jos
din data de 30.12.2019.
3.- Proiect de Hotarare privind aprobarea modificarii Statului de Functii al Aparatului de
Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu si al serviciilor publice de
interes local.
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Proiectul este insotit de referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos;
Prezinta raport de specialitate

Viceprimar, Secretar general u.a.t., consilier juridic si Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si
Taxe Locale prezinta viza CFP;
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea
Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura,
Sanatate;
4. Proiect de Hotarare privind aprobarea numarului maxim de asistenti personali ai persoanelor
cu handicap grav la nivelul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru anul 2020.
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Proiectul este insotit de referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos;
Prezinta raport de specialitate
Compartiment Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, Secretar general u.a.t., consilier juridic si
Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale prezinta viza CFP;
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea
Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura,
Sanatate;
5. Proiect de Hotarare privind aprobarea raportului de activitate desfasurata de asistentii
personali ai persoanelor cu handicap grav pe Semestrul al II-lea al anului 2019.
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Proiectul este insotit de referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos;
Prezinta raport de specialitate
Compartiment Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, Secretar general u.a.t., consilier juridic si
Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale prezinta viza CFP;
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea
Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura,
Sanatate;
6. Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului lunar de actiuni /lucrari de interes local pentru
beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Proiectul este insotit de referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos;
Prezinta raport de specialitate
Compartiment Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, Secretar general u.a.t., consilier juridic si
Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale prezinta viza CFP;
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea
Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura,
Sanatate;
7. Intrebari.Interpelari;
8. Diverse.

Dl. Presedinte de sedinta Stafie Mihai, intreaba daca mai sunt si alte propuneri comentarii sau
obiectiuni cu privire la Ordinea de zi cu care a fost convocat in sedinta ordinara Consiliul Local al
Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.
Dl. primar propune suplimentarea proiectului de ordine de zi cu cele doua proiecte ce au fost
deja comunicate Consiliului Local, respectiv:
1. Proiectului de Hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului bugetului
local, a excedentului bugetului imprumuturilor interne si a excedentului bugetului institutiilor
finantate de venituri proprii si subventii inregistrate la sfarsitul anului 2019.
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Prezinta raport de specialitate
Compartiment Contabilitate Buget Impozite si Taxe Locale, Compartiment I.A.I.E.,
Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea
Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura,
Sanatate;
2. Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local
al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 51 / 07.06.2019 privind aprobarea taxei speciale
pentru serviciile de vidanjare desfasurate de catre Serviciul Public de Gospodarie Comunala, din
subordinea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Prezinta raport de specialitate
Serviciu Public de Gospodarie Comunala, Consilier juridic, Compartiment I.A.I.E.,
Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea
Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura,
Sanatate;
D-na. secretar general u.a.t. Alexandrescu Camelia Constanta, face precizarea ca in mod eronat
s-a inscris numarul celui de-al doilea Proiect de Hotarare, propus pentru suplimentare, nr. 6, corect
fiind nr. 7. Astfel in materialul de sedinta s-a corectat inscriindu-se asa cum este corect 7.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri sau obiectiuni.
Nu mai sunt propuneri si nici obiectiuni si dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi
suplimentata, cu cele doua puncte.
In urma votului liber exprimat se aproba cu 15 voturi “pentru”, al consilierilor in functie,
prezenti in totalitate. ORDINEA DE ZI suplimentata propusa de primarul comunei, care este
urmatoarea :
1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Roata de Jos, din
data de 23.01.2020.
2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Roata de Jos
din data de 30.12.2019.
3.- Proiect de Hotarare privind aprobarea modificarii Statului de Functii al Aparatului de
Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu si al serviciilor publice de
interes local.
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Proiectul este insotit de referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos;

Prezinta raport de specialitate
Viceprimar, Secretar general u.a.t., consilier juridic si Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si
Taxe Locale prezinta viza CFP;
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea
Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura,
Sanatate;
4. Proiect de Hotarare privind aprobarea numarului maxim de asistenti personali ai persoanelor
cu handicap grav la nivelul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru anul 2020.
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Proiectul este insotit de referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos;
Prezinta raport de specialitate
Compartiment Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, Secretar general u.a.t., consilier juridic si
Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale prezinta viza CFP;
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea
Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura,
Sanatate;
5. Proiect de Hotarare privind aprobarea raportului de activitate desfasurata de asistentii
personali ai persoanelor cu handicap grav pe Semestrul al II-lea al anului 2019.
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Proiectul este insotit de referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos;
Prezinta raport de specialitate
Compartiment Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, Secretar general u.a.t., consilier juridic si
Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale prezinta viza CFP;
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea
Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura,
Sanatate;
6. Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului lunar de actiuni /lucrari de interes local pentru
beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Proiectul este insotit de referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos;
Prezinta raport de specialitate
Compartiment Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, Secretar general u.a.t., consilier juridic si
Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale prezinta viza CFP;
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea
Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura,
Sanatate;
7. Proiectului de Hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului bugetului
local, a excedentului bugetului imprumuturilor interne si a excedentului bugetului institutiilor
finantate de venituri proprii si subventii inregistrate la sfarsitul anului 2019.
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu

Prezinta raport de specialitate
Compartiment Contabilitate Buget Impozite si Taxe Locale, Compartiment I.A.I.E.,
Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea
Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura,
Sanatate;
8. Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local
al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 51 / 07.06.2019 privind aprobarea taxei speciale
pentru serviciile de vidanjare desfasurate de catre Serviciul Public de Gospodarie Comunala, din
subordinea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Prezinta raport de specialitate
Serviciu Public de Gospodarie Comunala, Consilier juridic, Compartiment I.A.I.E.,
Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea
Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura,
Sanatate;
9. Intrebari.Interpelari;
10. Diverse.
Deoarece punctele 1 si 2 din proiectul de ordine de zi au fost dezbatute dl. presedinte de sedinta
anunta trecerea la punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de Hotarare privind aprobarea
modificarii Statului de Functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu si al serviciilor publice de interes local.
Proiectul este insotit de raportul de aprobare, de referatul de specialitate si de avizele favorabile
ale celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu.
Dl. presedinte de sedinta Stafie Mihai da cuvantul dlui. Primar, care prezinta proiectul de
hotarare.
Dl. primar vorbeste despre necesitatea si oportunitatea aprobarii modificarilor propuse si
transformarea postului vacant in regim contractual de electrician, din cadrul Compartimentului
Administrativ din Aparatul de Specialitate al Primarului, in post in regim contractual de sofer I, pentru
transportul elevilor de liceu (pentru transportul cu autocarul), post evidentiat in proiectul de hotarare,
pentru care s-a omis prezentarea.
Deasemenea secretarul general al comunei prezinta modificarile propuse prin proiectul de
hotarare.
Dl. Marin Constantin cere lamuriri cu privire cele doua posturi in regim de functie publica de
referent grad profesional superior de la Compartimentul Disciplina in Constructii, Amenajarea
Teritoriului, Cadastru si Protectia Mediului (fiind postul cu atributiile de mediu) si Compartimentul
Registrul Agricol, care s-au vacantat. D-na. secretar general u.a.t. aduce lamuriri
S-a avut deasemenea in vedere incadrarea in numarul de personal aprobat prin ordinul
Prefectului Judetului Giurgiu nr. 174, anexa 43, aprobat pentru anul 2019, pentru comuna Roata de Jos,
Judetul Giurgiu.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt discutii sau inscrieri la cuvant.
Nu sunt inscrieri la cuvant pe marginea subiectului.

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de Hotarare
privind aprobarea modificarii Statului de Functii al Aparatului de Specialitate al Primarului
Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu si al serviciilor publice de interes local.
In urma votului exprimat se aproba cu unanimitate de voturi ale consilierilor locali in functie,
prezenti in totalitate la sedinta, proiectul de hotarare prezentat, asa um a fost initit de primarul comunei
Roata de Jos, Judetul Giurgiu.
Se adopta Hotararea Consiliului Local Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 1/23.01.2020
privind aprobarea modificarii Statului de Functii al Aparatului de Specialitate al Primarului
Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu si al serviciilor publice de interes local.
Dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de Hotarare
privind aprobarea numarului maxim de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav la
nivelul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru anul 2020.
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Proiectul este insotit de referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos si de avizele
favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu, respectiv: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru
Amenajarea Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant,
Cultura, Sanatate;
Dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar care prezinta proiectul de hotarare initiat, pe
care il considera oportun si legal.
D-na. secretar general al u.a.t. face precizarea ca si in anul 2019 au fost aprobate acelasi numar
de posturi de asistenti personali ai persoanelor incadrate in grad de handicap grav de pe raza comunei,
respectiv 60 de prosturi, ce au fost suficiente. La sfarsitul anului 2019, au fost 54 de posturi ocupate si 6
vacante, asa cum reiese din material.
Dl. presedinte de sedinta invita consilierii locali sa se inscrie la cuvant, daca au obiectiuni,
propuneri sugestii, cu privire la proiectul de hotarare. Nu sunt inscrieri la cuvant, deci nici sugestii,
obiectiuni sau propuneri si dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare dezbatut.
In urma votului exprimat se aproba proiectul de hotarare supus la vot, cu unanimitate de voturi
ale consilierilor locali prezenti la sedinta, in numar de 15 voturi “pentru”, reprezentand voturile
exprimate de consilierii locali in functie, prezenti in totalitate la sedinta, asa cum a fost initiat de
primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.
Astfel Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu adopta Hotararea nr. 2 /
23.01.2020, privind aprobarea numarului maxim de asistenti personali ai persoanelor cu handicap
grav la nivelul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru anul 2020.
Dl. Presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi - Proiect de
Hotarare privind aprobarea raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai
persoanelor cu handicap grav pe Semestrul al II-lea al anului 2019 si da cuvantul d-lui. primar care
prezinta acest proiect de hotarare.
Dl. presedinte de sedinta Stafie Mihai o invita pe d-na. secretar care prezinta Raportul supus
aprobarii.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt discutii sau inscrieri la cuvant.
Nu sunt inscrieri la cuvant pe marginea proiectului de hotarare prezentat la acest punct.
Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de Hotarare
privind aprobarea raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu
handicap grav pe Semestrul al II-lea al anului 2019.
In urma votului exprimat se aproba cu unanimitate de voturi ale consilierilor locali in functie,
prezenti in totalitate la sedinta, proiectul de hotarare prezentat, asa um a fost initit de primarul comunei
Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Se adopta Hotararea Consiliului Local Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 3/23.01.2020
privind aprobarea raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu
handicap grav pe Semestrul al II-lea al anului 2019.
Dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 6 - Proiect de Hotarare privind aprobarea
Planului lunar de actiuni /lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu
Proiectul este insotit de referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos, de raportul
de specialitate si de avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului, respectiv: Comisia
Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea Teritoriului; Comisia
juridica si pentru apararea ordinei publice si Comisia de Invatamant, Cultura, Sanatate.

D-na secretar general u.a.t. aduce la cunostinta Consiliului Local ca in ianuarie 2020 din totalul
de 30 beneficiari de venit minim garantat, doar doua persoane sunt apte de munca.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt sunt discutii sau inscrieri la cuvant .
Nu mai sunt inscrieri la cuvant si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 6 de pe
ordinea de zi.
In urma votului exprimat se aproba Proiectul de Hotarare privind aprobarea Planului lunar de
actiuni /lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu
modificarile si completarile ulterioare cu unanimitate de voturi, 15 voturi “pentru”, ale consilierilor
locali in functie, prezenti in totalitate la sedinta.
Astfel Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu adopta Hotararea nr. 4 /
23.01.2020, privind aprobarea Planului lunar de actiuni /lucrari de interes local pentru beneficiarii
Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi - Proiectul de
Hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului bugetului local, a excedentului
bugetului imprumuturilor interne si a excedentului bugetului institutiilor finantate de venituri
proprii si subventii inregistrate la sfarsitul anului 2019. Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu. S-a corectat in proiectul de hotarare in loc de “inregistrate la sfarsitul anului 2020 », se
inscrie asa cum este corect « inregistrate la sfarsitul anului 2019 ».
Proiectul de Hotarare este insotit de referatul de aprobare al primarului, de raportul de
specialitate si de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu, respectiv: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru
Amenajarea Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant,
Cultura, Sanatate.
Dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar, care prezinta acest punct. Dumnealui invita
pe d-na. Matei Rodica, referent grad profesional superior in cadrul Compartimentului Buget
Contabilitate Impozite si Taxe Locale, sa prezinte modul de utilizare a in anul 2020 a excedentului
bugetului local, a excedentului bugetului imprumuturilor interne si a excedentului bugetului
institutiilor finantate de venituri proprii si subventii inregistrate la sfarsitul anului 2019.
Dl. Marin Constantin cere sa stie cum este utilizat excedentul de la subpunctul c) 98.875,47 lei
excedent al bugetului institutiilor fnantate din venituri proprii si subventii la sfarsitul anului 2019, sursa
de finantare a setiunii de dezvoltare, sursa E, obiective de investitii in derulare.
D-na. Matei Rodica prezinta modul de utilizare in anul 2020, a excedentului inregistrat in anul
2019.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii.
Nu mai sunt alte discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 7 de pe ordinea
de zi.

In urma votului exprimat se aproba cu unanimitate de voturi ale consilierilor prezenti la sedinta,
respectiv 15 voturi “pentru”, din totalul de 15 consilieri in functie, punctul nr. 7 de pe ordinea de zi Proiectul de Hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului bugetului local, a
excedentului bugetului imprumuturilor interne si a excedentului bugetului institutiilor finantate
de venituri proprii si subventii inregistrate la sfarsitul anului 2019.
Astfel se adopta de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu Hotararea
nr. 5 / 23.01.2020, privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului bugetului local, a
excedentului bugetului imprumuturilor interne si a excedentului bugetului institutiilor finantate
de venituri proprii si subventii inregistrate la sfarsitul anului 2019.
Nu mai sunt discutii si dl. Presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 8 de pe ordinea
de zi - Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului
Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 51 / 07.06.2019 privind aprobarea taxei
speciale pentru serviciile de vidanjare desfasurate de catre Serviciul Public de Gospodarie
Comunala, din subordinea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu si da
cuvantul d-lui. Primar pentru a prezenta proiectul de hotarare anuntat. Dl. primar propune ca si taxa de
vidanjare pentru 10 mc apa pentru institutiile de invatamant de pe raza comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu sa fie tot 75 lei ca si pentru persoane fizice.
Dl. Primar prezinta punctul nr. 8 si invita seful Serviciului Public de Gospodarie Comunala
Roata de Jos, dl. Popescu George Adrian, sa vorbeasca despre necesitatea si oportunitatea modificarii
taxei de vidanjare.
Dnul Marin Constantin intreaba pentru ce motiv trebuie micsorata taxa de vidanjare acum si de
ce nu am stabilit de la inceput o taxa mai mica.
Dumnealui precizeaza ca a fost persoana care la momentul aprobarii taxei de vidanjare a sustinut
ca taxa propusa, respective de 150 lei/10 mc, era mare si a propus sa se stabileasca o taxa mai mica, dar i
s-a raspuns ca taxa este rezonabila si ca, practic, este imposibil, deoarece costurile pentru desfasurarea
activitatii de vidanjare sunt mari.
Dl. Popescu George Adrian seful Serviciului Public de Gospodarie Comunala spune ca s-a initiat
acest proiect deoarece s-a confruntat cu situatia in care soliicitarile de vidanjare au fost foarte putine,
motivate de veniturile mici ale majoritatii locuitorilor si in aceasta situatie, considera ca daca facem un
effort si micsoram taxa si majoritatea locuitorilor vor apela la serviciile de vidanjare ale S.P.G.C., atunci
se vor incasa si venituri la bugetul local. Dumnealui prezinta propunerea facuta prin analizele de cost
existente la material.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt propuneri?
Dl. primar spune ca s-a facut propunerea ca si taxa de vidanjare pentru 10 mc apa pentru
institutiile de invatamant de pe raza comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu sa fie tot 75 lei ca si pentru
persoane fizice, aspect ce fusese discutat dar s-a omis a fi inscris in proiect.
Dl. presedinte de sedinta, Stafie Mihai, intreaba daca mai sunt propuneri sau discutii?
Dl. Gheorghe Florin intreaba ce venituri au fost aduse la bugetul local cu utilajele si celelalte
achizitii facute.
Dl. primar spune ca una dintre achizitii este autocarul si nu putem vorbi aici de venituri, ci de
cheltuieli, dar a fost achizitionat pentru a transporta elevii la liceu, suntem constienti ca nu avem
venituri. Pe langa alte cheltuieli suntem constienti ca sunt mari cheltuielile cu combustibilul. De vidanja,
spune dumnealui, tocmai am vorbit, ca au fost putine solicitari, si acum s-a initiat acest proiect de
hotarare.
Dl. Marin Constantin solicita ca la urmatoarea sedinta, sa se prezinte Consiliului Local
activitatile utilajelor si veniturile obtinute din aceste activitati, respectiv o situatie a utilizarii utilajelor
(ex. vidanja, buldoexcavator) si a beneficiilor aduse de aceste activitati.
Nu mai sunt alte propuneri si nici discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr.
8 de pe ordinea de zi completat cu propunerea, de stabilire a taxei de vidanjare pentru 10 mc apa pentru
institutiile de invatamant de pe raza comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu la suma de 75 lei, ca si
pentru persoane fizice.

In urma votului liber exprimat se aproba punctul nr. – Proiectul de hotarare privind
aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu nr. 51 / 07.06.2019 privind aprobarea taxei speciale pentru serviciile de vidanjare
desfasurate de catre Serviciul Public de Gospodarie Comunala, din subordinea Consiliului Local
al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu si implicit se aproba taxa de vidanjare pentru 10 mc apa
pentru institutiile de invatamant de pe raza comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu in suma de 75 lei ca si
pentru persoane fizice, cu un numar de 15 voturi “pentru” reprezentand votul consilierilor locali
prezenti la sedinta de consiliu din totalul de 15 consilieri locali in functie.
Astfel se adopta de catre Consiliul Local al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, Hotararea
nr. 6 / 23.01.2020, privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al
Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 51 / 07.06.2019 privind aprobarea taxei speciale
pentru serviciile de vidanjare desfasurate de catre Serviciul Public de Gospodarie Comunala, din
subordinea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.
Nu mai sunt discutii si dl. Presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 9 de pe ordinea
de zi – Intrebari.
Dl. presedinte de sedinta cere consilierilor locali sa se inscrie la cuvant.
Se inscriu la cuvant urmatorii consilieri locali:
1. Toghina Marian,
2. Stafie Mihai.
Se da cuvantul d-lui. Toghina Marian.
Dl. Toghina Marian aduce la cunostinta ca la ultima sedinta a Consiliului de Administratie a
Scolii Gimnaziale nr. 2 Sat Cartojani, a aflat de problemele cu care se confrunta scoala, respectiv sunt
probleme cu incalzirea ultimelor doua clase din scoala, pentru ca acolo nu ajunge caldura.
Dl.Primar il intreaba pe dl. viceprimar care este situatia acolo?
Dl. viceprimar Popa Danut Nicolae spune ca scoala are obligatia sa faca contract de mentenanta
cu o persoana autorizata.
Dl. Toghina Marian intreaba de cand este montata centrala?
Dl. Primar raspunde ca posibil din 2009-2010. Dumnealui cere d-lui. viceprimar sa faca adresa la
Inspectoratul Scolar Judetean si sa informeze ca trebuie incheiat contract de mentenanta cu o firma
autorizata pentru scoala.
Dl. Marin Constantin spune ca s-au aprobat consultante in diverse directii, doar pentru scoala
nu s-a putut.
Deasemenea dumnealui intreaba de ce s-a aprobat suma pentru extindere fara a se tine cont de
aceste apecte si cum consultantul care a intocmit documentatia ce a stat la baza implementarii investitiei,
nu a avaut in vedere toate aspectele astfel incat toate instalatiile, sa fie functionale integral.
Dl. primar spune ca nu exista in judet scoala asa cum este Scoala Gimnaziala nr. 2 sat Cartojani.
Dl. viceprimar spune ca este pacat ca s-a realizat o asemenea investitie, iar in dreptul scolii este
mizerie. Nu a vazut niciodata, spune dumnealui, personalul de serviciu, facand curatenie in jurul scolii.
Dl. Stafie Mihai propune ca incepand cu sedinta urmatoare sa se puncteze rezolvarea
problemelor ridicate de fiecare consilier, acestea fiind probleme ale comunei, ale cetatenilor.
Nu mai sunt discutii la punctul nr. 9.
Dl. presedinte de sedinta, trece la punctul nr. 10 – Interpelari.
Nu sunt interpelari.

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta declara inchisa sedinta ordinara a Consiliului
Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, de astazi 23.01.2020.
Drept pentru care se incheie procesul verbal de sedinta in doua exemplare la care se anexeaza
prezenta, aceasta fiind parte integranta din procesul verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
STAFIE MIHAI
Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar General u.a.t.
Alexandrescu Camelia Constanta

