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PROCES VERBAL

Al sedintei Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, convocat de indata in
data de 27.10.2017

Incheiat astazi data de 27.10.2017, cu ocazia convocarii Consiliului Local al Comunei Roata
de Jos, Judetul Giurgiu, in sedinta "de indata", la orele 17,00, la sediul Primariei Comunei Roata de
Jos, Judetul Giurgiu, din satul Roata de Jos, strada Republicii, nr. 65.

La sedinta participa un numar de 13 consilieri locali, primarul comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu ,  dl .  Ghidanac Mar ,  secreta ru l  comunei d-na .  Alexandrescu Camelia  Cons tanta ,
administratorul public d-na. Miroiu Ilinca, consilierul juridic d-na. Neata Verginia, consilier grad
profesional asistent — contabil, d-na. Trasca Virginia si consilier grad profesional superior, d-na. Moise
Alina.

Avand in vedere ca sedinta a fost convocata de indata, lipsesc motivat d-nii. Moise Dumitru si
Stan Marian, acestia nefiind in localitate.

Dl. presedinte de sedinta Lupescu Eduard Mihai declara deschisa sedinta Consiliului Local al
Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, dupa care da cuvantul d-lui. primar care prezinta ordinea de
zi, dupa cum urmeaza:

1. Proiect de Hotarare privind aprobarea completarii actului administrativ HCL nr. 49/31.07.2017
privind clasificarea unui drum de interes local in categoria "strazi";
2. Proiect de Hotarare privind aderarea comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, la A.D.I. "Iluminat
public eficient";
3. Proiect de Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli
si bugetului de imprumuturi interne si externe al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pe
trimestrul al III -lea;
4. Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli 2017;
5. Diverse.

Dl. presedinte de sedinta intreaba consilierii daca sunt inscrieri la cuvant, pentru sugestii ,
discutii sau obiectiuni, referitor la ordinea de zi cu care a fost convocat Consiliul Local.

Nu sunt inscrieri la cuvant si dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi.
In urma votului exprimat se aproba ordinea de zi asa cum a fost prezentata de dl. primar, cu un

numar de 13 voturi "pentru", reprezentand votul in unanimitate al consilierilor prezenti la sedinta, din
totalul de 15 consilieri locali in functie.



Dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-nei. Secretar care prezinta procesul verbal al sedintei
anterioare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, sedinta extraordinara din data
de 21.09.2017.

Dl. presedinte de sedinta invita consilierii sa se inscrie la cuvant, pentru sugestii , discutii sau
obiectiuni, referitor la consemnarea procesului verbal de sedinta prezentat. Nu sunt inscrieri la cuvant
si dl.  presedinte de sedinta Lupescu Eduard Mihai,  supune la vot procesul verbal al sedintei
extraordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu din data de 21.09.2017.

In urma votului exprimat se aproba procesul verbal al sedintei extraordinare din data de
21.09.2017, asa cum a fost consemnat, cu un numar de 13 voturi "pentru", reprezentand votul in
unanimitate al consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie.

Dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi - Project de
Hotarare privind aprobarea completarii actului administrativ HCL nr. 49/31.07.2017 privind
clasificarea unui drum de interes local in categoria "strazi".

Dl. primar prezinta motivele initierii acestui project de hotarare, subliniind necesitatea si
oportunitatea aprobarii proiectului de hotarare.

Dumnealui da cuvantul d-nei. secretar Alexandrescu Camelia Constanta, care precizeaza ca
urmare a controlului de legalitate efectuat de Institutia Prefectului Judetul Giurgiu, s -a indicat
completarea acestui act, Hotararea nr. 49/31.07.2017 privind clasificarea unui drum de interes
local in categoria "strazi", in sensul de a se mentiona ce fel de strada este asa cum prevede art. 10
din OG 43/1997 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel se propune completarea actului administrativ prin introducerea unui nou alineat, la
articolul 2 al hotararii, respectiv alineatul (2), cu urmatorul continut:

"(2) Strada "Aleea Cimitirului" este o strada secundara."
Dl. Presedinte de sedinta Lupescu Eduard Mihai invita consilierii sa se inscrie la cuvant, pentru

sugestii , discutii sau obiectiuni, referitor la punctul nr.1, prezentat.
Proiectul de hotarare privind aprobarea completarii actului administrativ HCL nr.

49/31.07.2017 privind clasificarea unui drum de interes local in categoria "strazi", este insotit de
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Nu sunt inscrieri la cuvant si dl. presedinte de sedinta Lupescu Eduard Mihai, supune la vot
punctul nr. 1 de pe ordinea de zi.

In urma votului exprimat se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea completarii
actului administrativ HCL nr. 49/31.07.2017 privind clasificarea unui drum de interes local in
categoria "strazi", cu un numar de 13 voturi "pentru", reprezentand votul in unanimitate al
consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie.

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, Hotararea
nr. 67/27.10.2017, privind aprobarea completarii actului administrativ HCL nr. 49/31.07.2017
privind clasificarea unui drum de interes local in categoria "strazi".

DI. presedinte de sedinta Lupescu Eduard Mihai anunta trecerea la punctul nr. 2 de pe ordinea
de zi Proiect de Hotarare privind aderarea comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, la A.D.I.
"Iluminat public eficient" si da cuvantul d-lui. primar pentru a prezenta acest punct.

DI. primar expune motivele initierii acestui punct, vorbeste de spre necesitatea si oportunitatea
aderarii comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu la A.D.I. "Iluminat public eficient" .

Dl. Dragne Laurentiu Marian si dl. Mann Constantin intreaba care sunt avantajele acestei
aderari.



DI. primar raspunde ca este foarte important sa aderam la A.D.I. "Iluminat public eficient",
deoarece asocierea urmareste asigurarea infiintarii,  organizarii,  exploatarii,  monitorizarii si
gestionarii in comun a serviciului de iluminat public, pe raza de competenta a unitatilor administrativ
- teritoriale membre si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau
regional destinate infiintarii modernizarii si exploatarii serviciilor de utilitati pe baza strategiei de
dezoltare a asociatiei, a realizarii unei infrastructuri de iluminat public moderna si eficienta, ce va
aduce beneficii comunitatii.

Doamna secretar Alexandrescu Camelia Constanta informeaza ca tot acum se aproba Statutul
si actul constitutiv anexe la proiectul de hotarare si alocarea sumelor de 500 lei, reprezentand
participarea la patrimoniul asociatiei si 1500 lei/an reprezentand cotizatia pe care o plateste comuna in
calitate de membru.

Proiectul de hotarare prezentat este insotit de avizele comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

DI. Presedinte de sedinta Lupescu Eduard Mihai invita consilierii sa se inscrie la cuvant, pentru
sugestii , discutii sau obiectiuni, referitor la punctul nr. 2, prezentat.

Nu sunt inscrieri la cuvant.
In urma votului exprimat se aproba Proiectul de hotarare privind aderarea comunei Roata

de Jos, Judetul Giurgiu, la A.D.I. "Iluminat public eficient", Cu un numar de 13 voturi "pentru",
reprezentand votul in unanimitate al consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali
in functie.

Astfel Consiliul Local at Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu adopta Hotararea nr.
68/27.10.2017, privind aderarea comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, la A.D.I. "Iluminat
public eficient".

DI. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi - Project de
Hotarare privind aprobarea contului de executie at bugetului de venituri si cheltuieli si bugetului
de imprumuturi interne si externe at comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pe trimestrul at III-
lea.

Dl. presedinte da cuvantul d-lui. primar pentru a prezenta proiectul de hotarare. DI. primar
expune motivele initierii proiectului de hotarare. Dumnealui invita pe d-na. Trasca Virginia, consilier
grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale.

Dupa prezentarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli si bugetului de
imprumuturi interne si externe al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pe trimestrul al III -lea., de
catre d-na. contabil Trasca Virginia, dl. presedinte de sedinta invita consilierii locali sa se inscrie la
discutii.

Nu sunt inscrieri la cuvant si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 3 de pe ordinea
de zi prezentat.

In urma votului exprimat se aproba Proiect de Hotarare privind aprobarea contului de
executie at bugetului de venituri si cheltuieli si bugetului de imprumuturi interne si externe at
comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pe trimestrul at III -lea, cu un numar de 13 voturi "pentru",
reprezentand votul in unanimitate al consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali
in functie.

Astfel Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu adopta Hotararea nr.
69/27.10.2017, privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri Si cheltuieli si
bugetului de imprumuturi interne si externe at comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pe
trimestrul at III -lea.

DI. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi - Project de
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli 2017.



DI. presedinte da cuvantul d-lui. primar pentru a prezenta proiectul de hotarare. DI. primar
expune motivele initierii proiectului de hotarare. Dumnealui invita pe d-na. Trasca Virginia, consilier
grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale sa
ia cuvantul.

D-na. Trasca Virginia vorbeste despre rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 2017.
D-na. secretar intreaba cand se face plata salariilor. D-na. contabil spune ca nu au fost incasari,

pentru plata salariilor si ca prima data se plateasc ratele la creditele pe care le are u.a.t. -ul.
D-na. secretar intreaba pe d-na. contabil cum interpreteaza prevederile Codului Muncii unde se

stabileste ca primele plati pe care trebuie sa le faca angajatorul sunt platile salariilor.
DI. primar spune ca incasarile sunt mici fata de necesarul pentru a onora toate obligatiile. Este

posibil sa fim nevoiti sa procedam la restructurare de posturi.
D-na. contabil spune ca se vor plati salariile pe 30 octombrie, luni.
D-na. administrator Miroiu Ilinca considera ca ar fi bine ca plata salariilor sa se faca in doua

transe, astfel sa nu mai existe discutii ca salariatii nu isi pot plati obligatiile catre banci.
D-na. secretar spune ca neplata salariilor in termen poate duce la alte situatii neplacute.
Nu mai sunt alte discutii si dl. presedinte de sedinta invita consilierii sa se inscrie la cuvant.

Nu sunt inscrieri la cuvant si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 4 de pe ordinea
de zi Project de Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli
2017.

Proiectul de hotarare este insotit de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

In urma votului exprimat se aproba Proiectul de Hotarare privind aprobarea
rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli 2017, cu un numar de 13 voturi "pentru",
reprezentand votul in unanimitate al consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali
in functie.

Astfel Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu adopta Hotararea nr.
70/27.10.2017, privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli si
bugetului de imprumuturi interne si externe al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pe
trimestrul al III -lea.

DI. presedinte de sedinta trece la punctul nr. 5 — Diverse.

Dumnealui invita consilierii locali sa se inscrie la cuvant. Se inscriu la cuvant: dl. Primar, dl.
Mann Constantin, dl. Drague Laurentiu Marian, dl. Popa Danut si dl Gheorghe Florin.

Dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar. Domnul primar informeaza consiliul ca s -a
semnat contractual de finantare cu MDRAP, pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri de
interes local in comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu" si infiintare Pod peste Raul Dambovnic, pe
strada Raului, la punctul "La Tractoare" satul Cartojani", Cu o valoare totala de 14.555.485,90 lei.

DI. primar spune ca la Cartojani considera ca este o problema cu rigolele, pentru ca trebuie
preluata apa, astfel sa vina intr-un camin, ca sa nu fie nevoit sa fac faca la fiecare camin, pentru a
rezolva situatia tuturor.

Spune deasemenea ca la urmatoarea sedinta doreste sa discute despre realizarea benzilor de
calmare, limitatoarele de viteza, despre cateva stradute unde doreste sa puna un strat de cativa
centimetri de uzura, aproximativ 2,5 m — 3 m latime, considera ca ar trebui sa inceapa de la Cartojani
Cu Strada Tarafului 3 m, Strada Teiului, care trebuie rezolvata in primavara, Strada Irisilor unde sunt



47 m, Brandusei 110 m, pe Arinului 99 m, unde avem probleme, pentru ca un cetatean si-a facut gardul
pe domeniul public, si a lasat drum doar doi metri, astfel ca trebuie daramat, mutat gardul.

Trebuie rezolvata problema scurgerii apei pe straduta din spatele scolii, si scurgerea la parcarea
din fata, de la terenul de sport, sa dam panta sa vina apa in rigola, pentru ca este urat si deja d-na.
director ne-a facut adresa, jar la Roata Catunu, trebuie rezolvata panta, find si pentru cazul de acolo
acolo sesizat de dl. invatator Anghelin, care se plange ca nu poate sa intre cu masina.

Trebuiesc facute rigole acolo in statie la Troita, pentru a prelua apa Si dar nu putem interveni
noi acolo, pentru ca este drum judetean. Toata apa de la ploi se strange acolo si nu este bine.

Dl. Matei Constantin intreaba de ce nu se face nimic cu constructia demolata din centru, de pe
colt, la Cartojani, pentru ca da un aspect urat centrului satului Cartojani.

Dl. primar spune ca nu este proprietatea comunei si ca exist ape rol un proces.
D-na. jurist spune ca s -a finalizat procesul si s -a facut impartirea. D-na. precizeaza ca este

hotarare definitiva, in cazul acelei proprietati Si se dispune anularea partial a titlului de proprietate, dar
in functie de expertiza de la dosar vom sti cum sa modificam titlul de proprietate. Dl. Cojocaru a
pierdut.

Dl. primar enumera strazile ce urmeaza sa fie facuta in programul nou 11 km. (pe satele Roata
de Jos, Roata Mica si Sadina, sunt strazile Cooperativei, Gradini, Agricultori, Lautari, Livezi, Vaii,
Liliacului, Iasomiei, Bisericii, Movilei, Noua, Zootehniei, Petrolistului, Tavarlui, Sondelor, Lunii,
Stejarului, Morii, Ghiocelului, Frizerului, Sobarului, Garofitei, etc.).

In Cartojani mai sunt strazile: Bujori, Vanatori, Plopilor, Panselutelor, Frumoasei, Abatorului,
Piersicului, Olteni, Farmaciei, Florilor, Visini, Aleea Alunului, Bucuresti, etc..

Dl. primar spune ca va incerca sa mai depuna un proiect pentru reabilitare drumuri, pentru ca
astfel avem sansa sa facem santuri, rigole pentru preluarea apelor pluviale si am rezolva si problema
Cu scurgerea apei.

Dl. Matei intreaba ce mai este de facut in ce priveste apa si canalul pe Strada De Mijloc.
Dl. primar spune ca s -au depus documentele solicitate de la minister si dansul considera ca se

va rezolva cat mai curand, dar considera ca cel mai indicat este sa se resolve apa si canalul Si apoi sa
se faca asfaltarea.

Dl. Mann Constantin este de acord, spunand ca nu se rezova nimic daca facem asfaltultarea si
apoi spargem pentru celelalte lucrari.

Se da cuvantul d-lui. Mann Constantin. Dl. Mann Constantin spune ca trebuiesc facute
demersuri pentru repararea drumului ce face legatura intre comuna Roata de Jos si Crevedia, pentru ca
se circula foarte greu.

Domnul Dragne Laurentiu Marian solicita deasemenea sa se faca demersuri pentru repararea
drumului ce face legatura intre comuna Roata de Jos si Crevedia, pentru ca se circula foarte greu.

Deasemenea considera ca este necesar ca la Scoala Cartojani sa se faca alei catre foisorul
construit cu sponsorizarea OMV PETROM.

Dl. Popa Danut Nicolae ia cuvantul si spune ca a observant ca lucratorii de la firma care
asuigura salubrizarea, SC GIREXIM nu sunt dotati cu lopeti si maturi si strang gunoaiele cu cartoane
si considera ca trebuie reparat drumul de la Roata de Jos — Crevedia.

Dl. Gheorghe Florin considera ca se fac foarte multe investitii la Cartojani fata de Roata de Jos.



DI. Primar spune ca drumul este al judetului si o sa faca demersuri in acest sens, la Consiliul
Judetean Giurgiu, pentru repararea acestui drum DJ 601, care face legatura intre Roata de Jos si
Crevedia, pentru a fi reparat.

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta Lupescu Eduard Mihai declara inchisa sedinta
Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, de astazi 27.10.2017.

Drept pentru care incheie procesul verbal de sedinta in doua exepmlare originale.

Presedinte de sedinta
Lupescu Eduard Mihai

CONTRASEMN AZ:><1,1

Secretar
Alexandrescu Stanta


