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Proces verbal
al sedintei «de indata » a Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu din data de

13.12.2017

Incheiat azi data de 13.12.2017, cu ocazia intrunirii in sedinta, de indata, a Consiliului Local al
Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu. La sedinta sunt prezenti consilierii locali in numar de 14 din totalul
de 15 consilieri locali in functie, dl. Primar Ghidanac Mann, d-na. Miroiu Ilinca — administrator public, d-
na. Moise Alina Adriana — consilier grad profesional superior in cadrul compartimentului Investitii Achizitii
si Integrare Europeana si secretar comuna Alexandrescu Camelia-Constanta.

Lipseste de la sedinta domnul consiler Moise Dumitru.
Deoarece mandatul presedintelui de sedinta a expirat si urmeaza sa se aleaga un nou presedinte de

sedinta pentru lunile decembrie 2017 — februarie 2018, hotararea de alegere a presedintelui de sedinta,
respectiv prima hotarare va fi semnata de cel putin trei consilieri.

Consilierii in unanimitate sunt de acord sa fie condusa sedinta de 3 consilieri, doi consilieri, cei mai
in varsta, dl. Popa Danut si dl. Stan Marian si cel mai tanar consilier dl Lupescu Eduard.

Acestia declara deschisa sedinta « de indata >> a Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu, si da cuvantul d-nei. secretar de comuna Alexandrescu Camelia Constanta sa dea citire procesului
verbal al sedintei anterioare. 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 supus spre
aprobarea Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, cu un numar de 14 voturi favorabile,
reprezentand votul in unanimitate al consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in
functie.

Dl. Presedinte de sedinta da cuvantul domnului Primar pentru a da citire Ordinei de zi cu care a fost
convocat Consiliul Local. Dl. Primar da citire ORDINEI DE ZI, care este urmatoarea :
1. Proiect de Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
2. Proiect de Hotarare privind aprobarea STATUTULUI comunei Roata de Jos ,judetul Giurgiu.
3. Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pe anul 2017.
4. Proiect de Hotarare privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor ce alcatuiesc domeniul
public al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.
5. Proiect de Hotarare privind inchiriere imobile - terenuri in suprafata de 556 mp. si a suprafetei de 226
mp., ambele situate in Tarla 110, P 1279, in comuna Roata de Jos Judetul Giurgiu, suprafete cc apartine
proprietatii publice a Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, respectiv domeniului privat.

Nu sunt inscrieri la cuvant si alte propuneri sau comentarii, obiectiuni cu privire la Ordinea de zi.
Este supusa la vot ordinea de zi a sedintei de indata, asa cum a fost propusa de dl. primar Ghidanac

Marin.
In urma votului exprimat se aproba cu un numar de 14 voturi "pentru", reprezentand votul

consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri in functie.
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Dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. Primar pentru prezenta punctul nr. 1 de pe ordinea de
zi - Project de Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.

Dl. primar prezinta proiectul de hotarare, expune motivele initierii acestui project de hotarare care
este oportun si legal dat find ca mandatul de presedinte de sedinta a fost pentru perioada septembrie —
noiembrie 2017.

Dl. Voicu Ion propune pe dl. Manea Mann Vasile pentru functia de presedinte de sedinta.
Nu sunt discutii si obiectiuni si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 1, de pe ordinea

de zi, respectiv proiectul de hotarare prezentat.

In urma votului exprimat se aproba punctul nr. 1 de pe ordinea de zi - Project de hotarare privind
alegerea presedintelui de sedinta in persoana d-lui. Manea Mann — Vasile, cu un numar de 14 voturi
"pentru", reprezentand votul consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri in functie.

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, Hotararea nr.
71/13.12.2017, privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta in persoana d-lui. Manea Mann —
Vasile, pentru perioada decembrie 2017 — februarie 2018.

Dl. presedinte de sedinta Manea Mann - Vasile da cuvantul d-lui. Primar care prezinta punctul nr.
2 de pe ordinea de zi - Project de hotarare privind aprobarea STATUTULUI comunei Roata de Jos,
judetul Giurgiu, respectiv prezinta necesitatea si oportunitatea prevazuta de lege pentru aprobarea
statutului comunei.

D-na. Secretar spune ca exista statutul comunei care a fost aprobat in anul 2010, dar este necesar sa
se aprobe un statut al comunei deoarece au trecut foarte multi ani, acesta nemaifiind de actualitate.

Se prezinta materialul. d-na. Secretar anunta ca proiectul de hotarare este insotit de cele trei avize
favorabile ale celor trei comisii de specialitate si ca s -a respectat procedura prevazuta de Legea 52/2003,
privind transparenta decizionala.

Nu sunt discutii si obiectiuni si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 2, de pe ordinea
de zi, respectiv proiectul de hotarare prezentat.

In urma votului exprimat se aproba punctul nr. 2 de pe ordinea de zi - Project de hotarare privind
aprobarea STATUTULUI comunei Roata de Jos,  judetul Giurgiu, cu un numar de 14 voturi
"pentru", reprezentand votul consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri in functie.

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, Hotararea nr.
72/13.12.2017 privind aprobarea STATUTULUI comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu.

Dl. presedinte de sedinta Manea Mann — Vasile da cuvantul d-lui. Primar pentru prezenta punctul
nr. 3 de pe ordinea de zi - Project de Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri
Si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pe anul 2017

Dl. primar prezinta proiectul de hotarare, expune motivele initierii acestui Proiect de Hotarare
privind aprobarea rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu, pe anul 2017 cuvantul d-nei consilier Trasca Virginia, din cadrul Compartimentului Contabilitate
Buget Impozite si Taxe Locale, care vorbeste despre modul in care se rectifica bugetul local de venituri si
cheltuieli pe anul 2017.

D-na. Secretar anunta ca proiectul de hotarare este insotit de cele trei avize favorabile ale celor trei
comisii de specialitate.

Nu sunt discutii si obiectiuni si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 3, de pe ordinea
de zi, respectiv proiectul de hotarare prezentat.
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In urma votului exprimat se aproba punctul nr. 3 de pe ordinea de zi - Project de hotarare privind
aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu, pe anul 2017, cu un numar de 14 voturi "pentru", reprezentand votul consilierilor prezenti la
sedinta, din totalul de 15 consilieri in functie.

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, Hotararea nr.
73/13.12.2017, privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Roata
de Jos, Judetul Giurgiu, pe anul 2017.

Dl. presedinte de sedinta Manea Mann — Vasile da cuvantul d-lui. Primar pentru prezenta punctul
nr. 4 - Project de hotarare privind aprobarea constituirii comisiei de inventariere a bunurilor ce
alcatuiesc domeniul public al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Dl. primar prezinta proiectul de hotarare, expune motivele initierii acestui project, pe care il
considera legal si oportun.

D-na. Secretar anunta ca proiectul de hotarare este insotit de cele trei avize favorabile ale celor trei
comisii de specialitate.

Dl. Presedinte de sedinta Manea Mann — Vasile invita consilierii locali sa se inscrie la cuvant faca
propuneri Consilierii sunt invitati sa se inscrie la cuvant pentru sugestii, obiectiuni sau propuneri.

Se inscrie la cuvant dl. Toghina Marian, care propune inca un consilier, in afara de consilierul local
propus i proiectul de hotarare initiat de dl.primar, pe dl. Dragne Laurentiu — Marian.

Se supune la vot propunerea d-lui. Toghina — Marian.
Nu sunt discutii si obiectiuni si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 4, de pe ordinea

de zi, respectiv proiectul de hotarare prezentat.

In urma votului exprimat se aproba propunerea d-lui. Toghian Marian, cu un numar de 14 voturi
"pentru", reprezentand votul consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri in functie, privind
pe dl. Dragne Laurentiu — Marian.

Dl. presedinte de sedinta Manea Mann — Vasile, supune la vot Proiectul de Hotarare privind
constituirea comisiei de inventariere a bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu, in care este inclusa si propunerea d-lui. Toghina Marian.

In urma votului exprimat se aproba punctul nr. 4, de pe ordinea de zi - Project de hotarare
privind aprobarea constituirea comisiei de inventariere a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al
comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, completata cu propunerea d-lui. Toghina Marian, cu un numar
de 14 voturi "pentru", reprezentand votul consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri in
functie, cu urrmatoarea componenta:

1.D1. Ghidanac Mann — primar — presedinte comisie,
2.D1. Voicu Ion — viceprimar — membru,
3.D-na. Miroiu Ilinca, administrator public - membru
4.D-na. Neata Verginia — consilier juridic — membru,
5.D-na. Alexandrescu Camelia — Constanta — secretar comuna — membru
6.D-na. Bugeac Maria — referent in cadrul Compartimentului Registrul Agricol — membru,
7. D-na. Dascalu Stefania — referent superior in cadrul Compartimentului Amenajarea teritoriului,

Disciplina in constructii, Cadastru si Protectia Mediului — membru,
8. Dl. Popa Danut Nicolae — consilier local — membru,
9.D1. Dragne Laurentiu - Marian — consilier local — membru,
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10.D-na. Avram Elena Gabriela, referent grad profesional superior in cadrul Compartimentului
Contabilitate Impozite si taxe locale —membru;
11. D-na. Butu Elena — Mihaela, consilier grad profesional principal in cadrul Compartimentului
Registrul Agricol — membru,
12.D1. Cirstea Ion — referent, grad profesional superior in cadrul Compartiment Contabilitate impozite
si taxe locale — membru comisie.
13. D-na. Calin Livia — casier in cadrul S.P.C.G. Roata de Jos — membru si secretar comisie.

Dl. presedinte de sedinta Manea Mann — Vasile da cuvantul d-lui. primar care prezinta punctul nr.
5 de pe ordinea de zi - Project de Hotarare privind aprobarea inchirierii bunurilor imobile - terenuri
in suprafata de 556 mp. si a suprafetei de 226 mp., ambele situate in Tarla 110, P 1279, in comuna
Roata de Jos Judetul Giurgiu, suprafete ce apartin proprietatii publice a Comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu, respectiv domeniului privat si sustine necesitatea si oportunitatea inchirierii acestor
terenuri, fapt ce va adduce venituri la bugetul local.

DI. primar explica faptul ca pentru derularea procedurii de inchiriere in conditiile legii, respectiv
prin licitatie, pentru stabilirea pretului de plecare al licitatiei s -a intocmit un raport de evaluare de catre un
evaluator autorizat.

Dl. presedinte de sedinta Manea Mann — Vasile intreaba daca mai sunt discutii si daca sunt
propuneri.

Nu sunt inscrieri la cuvant, pentru discutii. Nu sunt obiectiuni.

D-na. Secretar anunta ca proiectul de hotarare este insotit de cele trei avize favorabile ale celor trei
comisii de specialitate si ca s -a respectat procedura prevazuta de Legea 52/2003, privind transparenta
decizionala.

Deoarece nu mai sunt discutii si nici propuneri supune la vot proiectul de hotarare de la punctul nr.
5 de pe ordinea de zi - Project de Hotarare privind aprobarea inchirierii bunurilor imobile - terenuri
in suprafata de 556 mp. si a suprafetei de 226 mp., ambele situate in Tarla 110, P 1279, in comuna
Roata de Jos Judetul Giurgiu, suprafete ce apartin proprietatii publice a Comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu, respectiv domeniului privat, asa cum a fost initiat de primarul comunei Roata de
Jos, judetul Giurgiu.

In urma votului liber exprimat se aproba Proiectul de Hotarare privind aprobarea inchirierii
bunurilor imobile - terenuri in suprafata de 556 mp. si a suprafetei de 226 mp., ambele situate in
Tarla 110, P 1279, in comuna Roata de Jos Judetul Giurgiu, suprafete ce apartin proprietatii publice
a Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, respectiv domeniului privat, cu un numar de 14 voturi
"pentru", reprezentand votul in unanimitate exprimat de consilierii locali prezenti la sedinta de consiliu,
din totalul de 15 consilieri locali in functie.

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al Cimunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, Hotararea nr.
75 / 13.12.2017 privind aprobarea inchirierii bunurilor imobile - terenuri in suprafata de 556 mp. si
a suprafetei de 226 mp., ambele situate in Tarla 110, P 1279, in comuna Roata de Jos Judetul Giurgiu,
suprafete ce apartin proprietatii publice a Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, respectiv
domeniului privat.
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Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta declara inchisa sedinta de consiliu, de
astazi data del 3.12.2017, drept pentru care se intocmeste procesul verbal in doua exemplare.

Presedinte de sedinta
Manea Mann Vasile
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