
JUDETUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS

CONSILIUL LOCAL
Nr. 399/2149/31.08.2017

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

31.08.2017

Incheiat azi data de 31.08.2017, cu ocazia intrunirii in sedinta ordinara 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. administrator public al comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu, Miroiu Ilinca, d-na. Moise Alina Adriana consilier in cadrul Compartimentului
Investitii Achizitii si Integrare Europeana, d-na. Consilier Trasca Virginia din Compartimentul
Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale, consilierul personal al primarului, dl. Popescu Sorin
Ionut si secretar comuna Alexandrescu Camelia-Constanta si din afara Aparatului de Specialitate
al Primarului, dl. Stroie Vasile Preot paroh la parohia Sadina si dl. Zirna Marian, sef Post Politie
Comuna Roata de Jos.

Lipseste consilierul local Gheorghe Florin.
DI. presedinte de sedinta da cuvantul d-nei. Secretar care prezinta procesul verbal al

sedintei anterioare, sedinta extraordinara din 31.07.2017.
Nu sunt discutii si nici obiectiuni cu privire la consemnarea procesului verbal de sedinta

si d-na. Secretar comuna supune la vot aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din
data de 31.07.2017 asa cum a fost consemnat.

In urma votului liber exprimat se aproba cu unanimitate de voturi « pentru >> procesul
verbal al sedintei anterioare, sedinta extraordinara din 31.07.2017.

DI. Presedinte de sedinta dl. Stan Marian da cuvantul d-lui. Primar pentru a da citire
Ordinei de zi cu care a fost convocat Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu,

cu precizarea ca punctul nr. 7 va avea denumirea Proiect de Hotarare privind aprobarea
principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii «Modernizare drumuri
de interes local in comuna Roata de Jos si infiintare pod peste raul Dambovnic, pe strada
Raului in punctul « La Tractoare », sat Cartojani, comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu »,
stabiliti conform documentatiei tehnico — economice Studiu de Fezabilitate, intocmit de catre
S.C. THADEC ENGINEERING S.R.L. in baza Contractului de servicii nr. 12115/22.03.2017,
deoarece proiectul contine doua obiective drumurile si podul, astfel ordinea de zi propusa este

urmatoarea :

1. Proiectul de Hotarare privind aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND
ELIBERAREA AVIZULUI PROGRAM $1 A AUTORIZATIEI DE
FUNCTIONARE PENTU DESFASURAREA ACTIVITATILOR COMERCIALE
IN U.A.T. COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU;

2. Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru
anul 2018, la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu;

3. Proiect de Hotarare privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local al Comunei
Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 47/31.07.2017, privind rectificarea bugetului local de
venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu;

4. Proiect de Hotarare privind aprobarea Bugetului Imprumuturilor Interne pentru u.a.t.
Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu;



5. Proiect de Hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii aprobarii Acordului de
F'arteneriat intre Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu si Parohia Sadina pentru
realizarea Proiectului "Restaurarea si punerea in valoare culturala si turistica a
monumentului istoric Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Sadina fostul Schit Roata;

6. Proiect de Hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unei suprafete de
teren ce apartine domeniului public al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, catre SC E-
Distributie Muntenia SA.

7. Proiect de Hotarare privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai
obiectivului de investitii «Modernizare drumuri de interes local in comuna Roata de
Jos si infiintare pod peste raul Dambovnic, pe strada Raului in punctul « La
Tractoare », sat Cartojani, comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu », stabiliti conform
documentatiei tehnico — economice Studiu de Fezabilitate, intocmit de catre S.C.
THADEC ENGINEERING S.R.L. in baza Contractului de servicii nr. 12115/22.03.2017;

8. Proiect de Hotarare privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta.

DI. Presedinte de sedinta invita pe d-nii. consilieri locali sa faca propuneri sau sa prezinte
obiectiuni daca au, privind ordinea de zi.

In urma votului liber exprimat se aproba cu unanimitate de voturi ale consilierilor locali
prezenti la sedinta, respectiv 14 consilieri locali, din totalul de 15 consilieri locali in functie,
Ordinea de zi dupa cum urmeaza :

1. Proiectul de Hotarare privind aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND
ELIBERAREA AVIZULUI PROGRAM SI A AUTORIZATIEI DE
FUNCTIONARE PENTU DESFASURAREA ACTIVITATILOR COMERCIALE
IN U.A.T. COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU;

2. Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publ ice pentru
anul 2018, la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu;

3. Proiect de Hotarare privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local al Comunei
Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 47/31.07.2017, privind rectificarea bugetului local de
venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu;

4. Proiect de Hotarare privind aprobarea Bugetului Imprumuturilor Interne pentru u.a.t.
Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu;

5. Proiect de Hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii aprobarii Acordului de
Parteneriat intre Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu si Parohia Sadina pentru
realizarea Proiectului "Restaurarea si punerea in valoare culturala si turistica a
monumentului istoric Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Sadina fostul Schit Roata;

6. Proiect de Hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unei suprafete de
teren ce apartine domeniului public al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, catre SC E-
Distributie Muntenia SA.

7. Proiect de Hotarare privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii publice "Modernizare drumuri de interes local in comuna Roata de
Jos, Judetul Giurgiu;

8. Proiect de Hotarare privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta;

Inainte de trecerea la punctul nr. 1 dl. Mann Constantin intreaba pe d-na. contabil care
este situatia cu ajutorul de urgenta aprobat pentru dl. Tudor Lili Petrica, persoana diagnosticata
cu o boala grava, care are foarte mare nevoie de acest ajutor si nu 1-a primit. Ar fi pacat sa nu ii
primeasca in timp util. Dumnealui spune ca cetateanul in cauza cauta sa se imprumute de bani
pentru tratamente.

D-na. contabil raspunde ca nu au fost bani nici macar pentru plata salariilor.
Imediat ce vor fi i se va acorda ajutorul de urgenta d-lui. Tudor Lili Petrica.



Nu mai sunt discutii.

Se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi -Proiectul de Hotarare privind aprobarea
REGULAMENTULUI PRIVIND ELIBERAREA AVIZULUI PROGRAM SI A
AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE PENTU DESFASURAREA ACTIVITATILOR
COMERCIALE IN U.A.T. COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU.

DL Presedinte de sedinta Stan Marian, da cuvantul d-lui. Primar care prezinta proiectul de
hotarare. Dumnealui vorbeste despre necesitatea si oportunitatea aprobarii acestui regulament.

Dl. Mann Constantin intreaba daca este corect sa impunem operatorilor economici, celor
ce dasfasoara activitate comerciala conditiile prevazute in regulament, pentru desfasurarea
activitatii inainte de orele 08,00 si dupa orele 22,00.

D-na. Secretar spune ca s -a primit adresa si de la Postul de Politie prin care se solicita sa
precizam daca s -a reglementat programul de functionare al unitatilor care desfasoara activitate de
alimentatie publica, asa cum se prevede in acest regulament, in caz afirmativ urmand sa
transmitem actul administrativ prin care a fost aprobat regulamentul.

Dl. Stan Marian il invita pe dl. Zirna Marian, agent sef Post Politie Comuna Roata de
Jos, Judetul Giurgiu, sa vorbeasca despre aceasta necesitate.

DI. Zirna Marian subliniaza ca este o obligativitate prevazuta de legislatia in vigoare
organizarea activitatii operatorilor economici ce desfasoara activitate de alimentatie publica,
baruri si restaurante dar si cei ce nu au obiect de activitate baruri si restaurante asa cum reiese din
regulament.

Dumnealui explica faptul ca la nivel local, datorita lipsei unui astfel de regulament se
confrunta cu multe situatii in care consumatorii, mare parte din ei find tineri perturba linistea
publica, mai mult chiar din nefericire existand situatii in care distrug bunuri ce apartin
locuitorilor, sau bunuri publice, exemplu distrug in parcurile in care stau si consuma alcool, pe
care 1 -au achizitionat de la acesti operatori economici, sau apar altercatii intre acestia.

DI. Mann Constantin spune ca nu considera ca au legatura aspectele prezentate cu
regulamentul.

DI. Zirna Marian spune ca in situatia in care se vor impune conditii, spre exemplu sunt
situatii in care este nevoie de acordul vecinilor pentru desfasurarea activitatii in afara orelor
mentionate mai sus, atunci si operatorul va fi interesat sa nu existe astfel de incidente, prin care
sa fie perturbata linistea publica, pentru ca in caz contrar, in cazul unei sesizari, se va constata de
catre o comisie constituita de catre primar daca se confirma sesizarea si in cazul in care este
intemeiata, i se va retrage operatorului avizul pentru programul de functionare sau dupa caz
autorizatia de functionare, caz in care credem ca si situatiile neplacute prezentate mai sus se vor
diminua, acesta find un beneficiu pentru comunitate.

DI. Primar spune ca intr-adevar si operatorul va fi interesat ca activitatea sa sa nu
deranjeze linistea publica si activitatea cestora sa se desfasoare civilizat.

DI. Mann Constantin, dl. Dragne Lurentiu Marian si dl. Toghina Marian intreaba daca
regulamentul regulamentul se aplica numai resaurantelor si barurilor sau si celorlalti care nu
desfasoara activitate de baruri sau restaurante, pentru ca la un momendat se precizeaza distinct ca
se aplica celor ce nu desfasoara aceste activitati de baruri sau restaurante sau doar celor ce
desfasoara activitate de baruri sau restaurante.

D-na. secretar spune ca au dreptate se face distinctie intre unii si ceilalti, pentru cei ce nu
desfasoara activitate de bar sau restaurant find nevoie doar de avizul program de functionare, jar
ceilalti avand nevoie de autorizatie de functionare asa cum se prevede in regulament.

DI. Primar spune ca operatorii ce desfasoara activitate de baruri si restaurante vor solicita
autoritatii locale autorizatie de functionare, prin care vor solicita si avizarea programului de
functionare si ceilalti ce nu desfasoara activitate de baruri si restaurante, dar desfasoara activitate
de alimentatie publica vor solicita aviz program de functionare, bineinteles cu totii find
conditionati de indeplinirea conditiilor prevazute in regulament si in prevederi legale in vigoare.

Nu mai sunt alte discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 1 de pe
ordinea de zi - Proiectul de Hotarare privind aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND
ELIBERAREA AVIZULUI PROGRAM 51 A AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE



PENTU DESFASURAREA ACTIVITATILOR COMERCIALE IN U.A.T. COMUNA
ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, asa cum a fost initiat de primarul comunei Roata de
Jos, Judetul Giurgiu.

Comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare.

In urma votului liber  exprimat se aproba cu unanimitate de voturi « pentru » ale
consilierilor locali prezenti la sedinta, respectiv 14 consilieri locali, din totalul de 15 consilieri
locali in functie Proiectul de Hotarare privind aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND
ELIBERAREA AVIZULUI PROGRAM $1 A AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE
PENTU DESFASURAREA ACTIVITATILOR COMERCIALE IN U.A.T. COMUNA
ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU.

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Hotararea nr. 56/31.08.2017, privind aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND
ELIBERAREA AVIZULUI PROGRAM $1 A AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE
PENTU DESFASURAREA ACTIVITATILOR COMERCIALE IN U.A.T. COMUNA
ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU.

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 2 de pe
ordinea de zi - Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor
Publice pentru anul 2018, la nivelul Aparatului de Specialitate at Primarului Comunei
Roata de Jos, Judetul Giurgiu si da cuvantul d-lui. Primar care prezinta acest project de
hotarare.

Dl. Matei Constantin intreaba ce presupune acest plan.
Dl. primar o invita pe d-na. secretar Alexandrescu Camelia Constanta care ia cuvantul si

aduce unele lamuriri.
Dumneaei spune ca in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv prevederile

Legii 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicarea a doua, cu modificarile si
completarile ulterioare, Planul de ocupare a functiilor publice se intocmqte centralizat, pe
fiecare ordonator principal de credite i pe fiecare institutie din subordinea acesteia sau finantata
prin bugetul sau

Planul de ocupare a functiilor publice stabilqte:
-numarul maxim at functiilor publice rezervate promovarii functionarilor publici;
- numarul maxim al functiilor publice care vor fi rezervate in scopul promovarii rapide;
- numarul maxim at functiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;
- numarul maxim al functiilor publice care vor fi infiintate;
-numarul maxim at functiilor publice care vor fi supuse reorganizarii;
- numarul maxim de functii publice pe fiecare clasa, categorie i pe grade profesionale;
- numarul maxim at functiilor publice de conducere i at functiilor publice

corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.
Planul de ocupare a functiilor publice se elaboreaza anual, de catre primar prin aparatul

de specialitate, pentru autoritatile i institutiile publice din administratia publica
Dumneaei arata ca Proiectul de plan a fost avizat de ANFP, aviz care este anexat

materialului comunicat consilierilor locali.
Comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare.

Nu mai sunt alte discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de Hotarare
privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru anul 2018, la nivelul
Aparatului de Specialitate at Primarului Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu asa cum a
fost initiat de primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

In urma votului liber  exprimat se aproba cu unanimitate de voturi « pentru » ale
consilierilor locali prezenti la sedinta, respectiv 14 consilieri locali, din totalul de 15 consilieri
locali in functie Proiectul de Hotarare privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor



Publice pentru anul 2018, la nivelul Aparatului de Specialitate at Primarului Comunei
Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Hotararea nr. 57/31.08.2017, privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru
anul 2018, la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu.

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 3 de pe
ordinea de zi - Project de Hotarare privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local
at Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 47/31.07.2017, privind rectificarea bugetului
local de venituri Si cheltuieli at comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
DI. primar prezinta proiectul de hotarare si vorbeste despre necesitatea si oportunitatea

aprobarii acestui project, asa cum este prezentata in expunerea de motive si in raportul de
specialitate.

Nu sunt discutii pe marginea proiectului si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul
nr. 3 de pe ordinea de zi, prezentat, asa cum a fost initiat de primarul comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu.

In urma votului liber exprimat se aproba cu unanimitate de voturi « pentru » ale
consilierilor locali prezenti la sedinta, respectiv 14 consilieri locali, din totalul de 15 consilieri
locali in functie Proiectul de Hotarare privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului
Local at Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 47/31.07.2017, privind rectificarea
bugetului local de venituri si cheltuieli at comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Hotararea nr. 58/31.08.2017, privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local al
Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 47/31.07.2017, privind rectificarea bugetului local de
venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 4 de pe
ordinea de zi - Project de Hotarare privind aprobarea Bugetului Imprumuturilor Interne
pentru u.a.t. Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
DI. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar Ghidanac Mann care prezinta proiectul

de hotarare si expune motivele privind necesitatea si oportunitatea aprobarii acestui proiect de
hotarare si a adoptarii unui unei hotarari in acest scop.

Dumnealui arata ca temeiul legal al adoptarii hotararii sunt:
- Conventia de imprumut nr. 570292/18.07.2017, incheiat intre Ministerul Finanatelor

Publice, Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica si Comuna Roata de Jos, Judetul
Giurgiu si Extras de cont din Trezoreria Bolintin Vale pentru suma virata de 1.870.700 lei,
comunei Roata de Jos, CIF 5123608,

- prevederile Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare si despre prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2017
pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, precum i modul de reflectare a sumelor respective
In bugetele institutiilor publice si

- prevederile ORDINULUI nr. 3067/709/2017 -pentru aprobarea Normelor metodologice
privind mecanismul de acordare i derulare a imprumuturilor acordate unitatilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale in conditiile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2017
pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, precum i modul de reflectare a sumelor respective
In bugetele institutiilor publice;

Astfel propune aprobarea Bugetului Imprumuturilor Interne at u.a.t. Comuna Roata
de Jos, Judetul Giurgiu, dupa cum urmeaza:



I)VENITURI INITIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 0 mu i lei
a) Venituri din privatizare cap. 41.02.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......1871 mu i tel

TOTAL VENITURI 1871 mu lei
II)CHELTUIELI 1NITIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......0 mu i tel

a) Gradinita Cu trei Sali de grupa cu program redus
— Roata de Jos, cap. 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......453 mu i lei

b) Centru de zi Cartojani, sat Cartojani, comuna Roata de Jos,
Judetul Giurgiu Cap. 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......216 mu i lei,

c) Alimentare cu apa in satele Sadina Si Roata de Jos,
extindere canalizare in satele Sadina si Roata de Jos cap.70 ....1202 mu i tel
TOTAL CHELTUIELI 1871 mu i lei

Nu sunt discutii Si dl. presedinte de sedinta supune la vot aprobarea punctului nr. 4 de pe
ordinea de zi, prezentat, asa cum a fost initiat de primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

In urma votului liber exprimat se aproba cu unanimitate de voturi « pentru » ale
consilierilor locali prezenti la sedinta, respectiv 14 consilieri locali, din totalul de 15 consilieri
locali in fiinctie Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului Imprumuturilor Interne
pentru u.a.t. Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Hotararea nr. 59/31.07.2017, privind aprobarea Bugetului Imprumuturilor Interne pentru
u.a.t. Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi
- Project de Hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii aprobarii Acordului de
Parteneriat intre Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu si Parohia Sadina pentru
realizarea Proiectului "Restaurarea si punerea in valoare culturala si turistica a
monumentului istoric Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Sadina fostul Schit Roata.

DI. presedinte Stan Marian da cuvantul d-lui. primar care vorbeste despre necesitatea si
oportunitatea incheierii acestui acord in vederea realizarii Proiectului "Restaurarea si punerea
in valoare culturala si turistica a monumentului istoric Biserica "Adormirea Maicii
Domnului" Sadina fostul Schit Roata, asa cum sunt prezentate in expunerea de motive si Nota
de fundamentare, intocmita de administratorul public Miroiu Ilinca si consilier grad profesional
superior Moise Adriana AlMa.

Valoarea totala estimata a proiectului in suma de 4.091.865 lei, din care T.V.A. 628.908
lei.

Cheltuielilie prevazute de acordul de parteneriat,  reprezentand valoarea estimata a
contributiei partenerului 1 Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu la valoarea totala a proiectului
232.964 lei (100%) (in lei si %) din care : valoarea estimata a contributiei la total cheltuieli
eligibile a, 65.918 lei de 100% (in lei si %) si Valoarea estimata a contributiei la total cheltuieli
neeligibile 167.046 lei 100% (in lei si %) pentru realizarea Proiectului "Restaurarea Si punerea
in valoare culturala Si turistica a monumentului istoric Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
Sadina fostul Schit Roata, de la capitolul 67, pe toata durata de implementare a proiectului, din
care cheltuileli in suma de 100.000 lei, vor fi cheltuieli aferente anului 2017.

Valoarea activitatii/ subactivitatii (lei, Cu TVA) va fi precizata printr-un Act aditional la
prezentul Acord de parteneriat pana la data depunerii Cererii de finantare, conform Bugetului
proiectului.

Se propune aprobarea Acordului de Parteneriat intre Comuna Roata de Jos, Judetul
Giurgiu si Parohia Sadina pentru realizarea Proiectului "Restaurarea si punerea in valoare
culturala si turistica a monumentului istoric Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
Sadina fostul Schit Roata, conform anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare, in
vederea accesarii de fonduri prin Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard
Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural.



Cu semnarea acordului de parteneriat se imputerniceste Primarul Comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu.

Comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Dl. primar ii invita pe preotul paroh dl. Stroie Vasile de la Parohia Sadina sa ia cuvantul.
Preotul paroh Stroie Vasile vorbeste despre faptul ca a mai facut demersuri, pentru a

realiza acest proiect ajungand chiar in stadiul in care proiectul a fost declarat eligibil dar fara
finantare.

Se intentiona un parteneriat cu Consiliul Judetean Giurgiu, care pana la urma nu s -a putut
incheia.

Preotul paroh dl. Stroie Vasile vorbeste despre necesitatea si oportunitatea restaurarii si
punerii in valoare culturala si turistica a monumentului istoric Biserica "Adormirea Maicii
Domnului" Sadina fostul Schit Roata.

Dumnealui spune ca in cazul in care partenerul este primaria si punctajul obtinut este
unul favorabil.

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 5 de pe ordinea
de zi.

In urma votului liber exprimat se aproba cu unanimitate de voturi « pentru » ale
consilierilor locali prezenti la sedinta, respectiv 14 consilieri locali, din totalul de 15 consilieri
locali in functie Proiectul de Hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii
aprobarii Acordului de Parteneriat intre Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu si Parohia
Sadina pentru realizarea Proiectului "Restaurarea si punerea in valoare culturala si
turistica a monumentului istoric Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Sadina fostul
Schit Roata.

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Hotararea nr. 60/31.08.2017, privind aprobarea necesitatii si oportunitatii aprobarii Acordului
de Parteneriat intre Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu si Parohia Sadina pentru realizarea
Proiectului "Restaurarea si punerea in valoare culturala si turistica a monumentului istoric
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Sadina fostul Schit Roata.

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 6, de pe
ordinea de zi - Proiect de Hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unei
suprafete de teren ce apartine domeniului public al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu,
catre SC E-Distributie Muntenia S.A. Si da cuvantul d-lui. primar care prezinta acest punct.
Dumnealui vorbeste despre necesitatea Si oportunitatea aprobarii acestui punct.

Deasemenea ii invita pe dl. Matei constantin care ia cuvantul si explica ce presupun
aceste lucrari pe cere be va executa S.C. E-Distributie Muntenia S.A., si prezentate in memoriu.

Comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot acest punct.
In urma votului liber exprimat se aproba cu unanimitate de voturi « pentru » ale

consilierilor locali prezenti la sedinta, respectiv 14 consilieri locali, din totalul de 15 consilieri
locali in functie Proiectul de Hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a
unei suprafete de teren ce apartine domeniului public at comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu, catre SC E-Distributie Muntenia S.A..

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Hotararea nr. 61/31.08.2017, privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unei suprafete
de teren ce apartine domeniului public al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, catre SC E-
Distributie Muntenia S.A..

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 7, de pe
ordinea de zi — Proiect de Hotarare privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici
ai obiectivului de investitii «Modernizare drumuri de interes local in comuna Roata de Jos si
infiintare pod peste raul Dambovnic, pe strada Raului in punctul « La Tractoare », sat



Cartojani, comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu », stabiliti conform documentatiei tehnico —
economice Studiu de Fezabilitate, intocmit de catre S.C. THADEC ENGINEERING S.R.L. in
baza Contractului de servicii nr. 12115/22.03.2017.

Dl. primar prezinta principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii:
Valoare totala a investitiei = 14.555.485,90 lei cu TVA
Valoare TVA = 2.305.611,84 lei
Din care C+M = 13.258.200,40 lei cu TVA
Buget de stat (Cheltuieli eligibile)= 14.017.960,98 lei cu TVA
Buget local (cheltuieli neeligibile)= 537.524,92 lei cu TVA

Finantarea investitiei propusa de la bugetul local este in suma de 537.524,92 lei cu TVA
si se va realiza de la Capitolul 84, drumuri si poduri, cheltuieli nefinanciare.

Comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Dl. Dragne Laurentiu Marian spune ca era foarte bine daca in spatele devizului general

aveam devizul pe fiecare obiectiv respectiv drumuri si pod.
Dl. primar spune ca in project vor fi aceste devize.
Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 7.
In urma votului liber  exprimat se aproba cu unanimitate de voturi « pentru » ale

consilierilor locali prezenti la sedinta, respectiv 14 consilieri locali, din totalul de 15 consilieri
locali in functie Proiectul de Hotarare privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-
economici ai obiectivului de investitii «Modernizare drumuri de interes local in comuna
Roata de Jos si infiintare pod peste raul Dambovnic, pe strada Raului in punctul « La
Tractoare », sat Cartojani, comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu », stabiliti conform
documentatiei tehnico — economice Studiu de Fezabilitate, intocmit de catre S.C. THADEC
ENGINEERING S.R.L. in baza Contractului de servicii nr. 12115/22.03.2017.

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Hotararea nr. 62/31.08.2017, privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai
obiectivului de investitii «Modernizare drumuri de interes local in comuna Roata de Jos si
inffintare pod peste raul Dambovnic, pe strada Raului in punctul « La Tractoare », sat
Cartojani, comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu », stabiliti conform documentatiei tehnico —
economice Studiu de Fezabilitate, intocmit de catre S.C. THADEC ENGINEERING S.R.L. in
baza Contractului de servicii nr. 12115/22.03.2017.

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la ultimul punct, punctul
nr. 8 de pe ordinea de zi - Project de Hotarare privind aprobarea alegerii presedintelui de
sedinta, pentru lunile septembrie — noiembrie 2017 si da cuvantul d-lui. primar care prezinta
proiectul de hotarare si necesitatea si oportunitatea aprobarii acestui punct.

Dl. presedinte de sedinta, dat find ca nu sunt discutii sau obiectiuni invita consilierii
locali sa faca propuneri.

Dl. Matei Constantin propune pentru functia de presedinte de sedinta pe dl. Lupescu
Eduard Mihai.

Nu mai sunt alte propuneri si dl. Presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta.
In urma votului liber  exprimat se aproba cu unanimitate de voturi « pentru » ale

consilierilor locali prezenti la sedinta, respectiv 14 consilieri locali, din totalul de 15 consilieri
locali in functie, alegerea in functia de presedinte de sedinta a Consiliului Local al Comunei
Roata de Jos, Judetul Giurgiu , pentru lunile septembrie — noiembrie 2017, dl. Lupescu Eduard
Mihai.

Astfel se adopta de catre Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Hotararea nr. 63/31.08.2017, privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile
septembrie — noiembrie 2017, a d-lui. LUPESCU EDUARD MIHAL



Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta Stan Marian declara inchisa sedinta Consiliului
Local al Comunei Roata de Jos, de astazi 31.08.2018.

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

Presedinte 4e*Flinta Sexretar u.a.t.
Stan Mari k Alexandrgssu, Camelia Constanta
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