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JUDE TUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS

CONSILIUL LOCAL
Nr. 74/1824/08.02.2018

Proces verbal
al sedintei « extraordinara >> a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu din data de

08.02.2018

Incheiat azi data de 08.02.2018, cu ocazia intrunirii in sedinta « extraordinara » 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 , secretarul comunei d-na. Alexandrescu Camelia Constanta, dl.
Popescu Sorin Ionut — consilier personal al Primarului, d-na. Moise Adriana Anna — consilier in cadrul
Compartimentului Investitii Achizitii si Integrare Europeana, d-na. Neata Verginia, consilier juridic si
dna.Trasca Virginia — consilier grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Contabilitate ,
Impozite si Taxe Locale.

Lipseste consilierul local dl. Manea Marian Vasile, care are calitatea de presedinte de sedinta,
astfel urmand ca pentru sedinta de astazi sa se aleaga presedinte de sedinta.

Pana la alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedinta de astazi 08.02.2018, sedinta va condusa
de un presedinte de sedinta, in conformitate cu prevederile art. 47, alin. (3) din Legea 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel dl. Vacant Traian propune ca dl. Popa Danut Nicolae sa fie presedinte de sedinta pentru
aceasta sedinta.

Se supune la vot propunerea facuta si in urma votului exprimat se aproba cu un cvorum de 14
voturi « pentru » reprezentand votul in unanimitate al consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15
consilieri locali in functie.

Astfel se adopta Hotararea nr. 8 / 08.02.2018 privind alegere a presedintelui de sedinta
pentru a conduce sedinta extraordinara de astazi, 08.02.2018, dat find ca lipseste presedintele de
sedinta ales, dl. Manea Mann Vasile.

DI. Popa Danut Nicolae da cuvantul d-nei. secretar pentru a prezenta procesul verbal al sedintei
anterioare, respectiv sedinta extraordinara din data de 31.01.2018.

Nu sunt discutii cu privire la consemnarea procesului verbal si d-na. secretar supune la vot
procesul verbal al sedintei anterioare, sedinta extraordinara, din data de 31.01.2018, asa cum a fost
consemnat.

In urma votului exprimat se aproba procesul verbal al sedintei anterioare, sedinta
extraordinara din data de 14.01.2018, cu un numar de 14 voturi « pentru », reprezentand votul in
unanimitate al consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie.

DI. Presedinte de sedinta Popa Danut Nicolae da cuvantul domnului primar pentru a da citire
Ordinei de zi cu care a fost convocat in sedinta extraordinara Consiliul Local. Dl. Primar da citire
ORDINEI DE ZI, care este urmatoarea :

1. Proiect de Hotarare privind aprobarea Bugetului Local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de
Jos, Judetul Giurgiu pentru anul 2018, a Listei anuale de investitii publice 2018 si Programului annual
de investitii publice 2018;



2. Project de Hotarare privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta pentru lunile martie 2018 —
mai 2018;
3. Project de Hotarare privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii de servicii de arhivare
electronica si fizica.

Dl. presedinte de sedinta invita cinsilierii locali sa se inscrie la cuvant pentru discutii, propuneri
obiectiuni.

Nu sunt inscrieri la cuvant si dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi.

In urma votului liber exprimat se aproba ordinea de zi cu un numar de 14 voturi « pentru »
reprezentand votul in unanimitate al consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in
functie.

DI. primar propune suplimentarea ordinei de zi cu inca un punct respectiv Proiect de Hotarare
privind implementarea proiectului "ACHIZITIE UTILAJE DE CATRE COMUNA ROATA DE
JOS, JUDETUL GIURGIU".

DI. Presedinte de sedinta invita consilierii locali sa se inscrie la discutii, pentru propuneri,
sugestii sau obiectiuni la propunerea facuta.

Nu sunt inscrieri la cuvant si dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea de suplimentare
a ordinei de zi Cu punctul Project de Hotarare privind implementarea proiectului "ACHIZITIE
UTILAJE DE CATRE COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU".

In urma votului liber exprimat se aproba suplimentarea ordinei de zi cu punctul Project de
Hotarare privind implementarea proiectului "ACHIZITIE UTILAJE DE CATRE COMUNA
ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU", cu un numar de 14 voturi « pentru » reprezentand votul
in unanimitate al consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie.

Nu mai sunt discutii si, dl. presedinte de sedinta, Popa Danut Nicolae, anunta trecerea la punctul
nr. 1 - de pe ordinea de zi propusa - Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului Local de
venituri si cheltuieli at comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu pentru anul 2018, a Listei anuale
de investitii publice 2018 si Programului anual de investitii publice 2018.

Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui. primar care prezinta proiectul de hotarare. D-lui. o
invita pe d-na. contabil Trasca Virginia care prezinta bugetul local de venituri si cheltuieli 2018.

D-na. contabil Trasca Virginia explica modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli Cu
suma de 309 mu i lei alocati pentru invatamant, de la Ministerul Finantelor pentru cheltuieli materiale la
scoli, adresa s -a primit acum doua zile.

DI. Dragne Laurentiu Marian intreaba de ce se modifica suma totala de la buget doar cu suma
de 309 mu i lei, daca asa cum a fost prezentat bugetul local pentru incasari din impozit pe mijloacele de
transport s -a prevazut suma de 800 mu i lei, in loc de 500 mu i lei fata de bugetul local afisat spre aducere
La cunostinta publica.

DI. Popa Danut Nicolae, dl. Dragne Laurentiu Marian si dl. Mann Constantin spun ca diferenta
fata de totalul de venituri din bugetul afisat care era de 25320, este de 609 mu i lei.



Dl. Mann Constantin intreaba cum s -a prevazut in loc de 500 mu i lei pentru incasari din impozit
pe mijloacele de transport, 800 mu i lei. Dumnealui spune ca sunt certe aceste sume, deoarece pentru ca
ceea ce avem de incasat, trebuie sa fie o suma certa, o restanta este o suma cella.

D-na. contabil precizeaza ca sunt restante de incasat din anii anteriori.

D-na. contabil spune ca intr-adevar s -a redactat in mod gresit 500 mu i lei in loc de 800 mu i lei.
Corect era 800 mu i lei si astfel modificarea sumei totale a veniturilor bugetului local de venituri si
cheltuieli pe anul 2018, find de 25629 mu i lei, deci cu 309 mu i lei fata de 25320 mu i lei.

DI. Presedinte de sedinta spune ca acum este clar, Si anunta treacerea la prezentarea anexelor 2
Si 3, respectiv a Listei anuale de investitii publice 2018 si Programul anual de investitii publice 2018.

D-na. contabil prezinta lista de investitii publice pe anul 2018 si Programul anual de investitii
publice pe anul 2018.

---„, DI. Mann Constantin intreaba de ce se prevede o suma atat de mare, de 500 mu i lei pentru

realizare supraveghere video in comuna, avand in vedere ca s -a realizat o parte din supravegherea video
si intreaba in ce proportie s -a realizat aceasta supraveghere video in comuna.

Dragne Laurentiu Marian intreaba cate camere avem. D-na. administrator public raspunde ca
sunt 101 camere.

DI. Mann Constantin intreaba daca nu s -a prevazut o suma cam mare de 500 mu i lei pentru
sistem de supraveghere?

Dumnealui intreaba cum s -a apreciat suma si ce presupune extinderea? Comparativ Cu suma prevazuta
pentru biserica, considera ca este o suma foarte mare.

D-na. administrator public raspunde ca este o prevedere, iar supravegherea video realizata este
in proportie de 30-35% din strazile din comuna.

D-na. administrator public raspunde ca este o prevedere pentru care s -a avut in vedere si
montarea de stalpi, ca ne aflam in punctul de a da cutiile jos, deoarece ENEL solicita o chine mare, astfel
se va impune achizitionarea de stalpi. Deasemenea spune ca se doreste montarea stalpilor pentru ce s -a
realizat deja supravegherea video si pentru extindere supraveghere video.

DI. Matei Constantin spune ca din experienta dumnealui, avand invedere ca lucreaza in acest
domeniu, stie ca montarea unui stalp, fara alimentare, este de este aproximativ 2500 lei.

Dl. Dragne Laurentiu Marian considera ca este o suma mare.

D-na. contabil precizeaza ca supravegherea facuta pana in prezent a costat in jur de 530 mu i lei,
astfel apreciindu-se si aceasta prevedere pentru extindere.

DI. Marin Constantin considera ca sunt prevederi foarte man pentru locurile de joaca, in suma
de 600 mii lei.

DI. Dragne Laurentiu Marian intreaba ce se va face pentru targul comunal.



D-na. administrator public precizeaza ca pentru inceput se va imprejmui, dupa care se vor face
alei pietonale si sigur se vor achizitiona toalete ecologice sau chiar infiintrea unui grup sanitar, acum
depinde la ce valoare se ridica.

Nu mai sunt discutii privind Lista anuala de investitii publice 2018.

Dl. Presedinte de sedinta da cuvantul d-nei. contabil care prezinta Programul anual de investitii
publice 2018.

DI. Presedinte de sedinta spune ca asa cum stim realizarea listei de investitii si a programului
anual de investitii publice le vom putea realiza daca vom realiza veniturile propuse.

D-lui. intreaba daca sunt observatii, obiectiuni sau propuneri la Programul anual de investitii
publice. Nu sunt.

Dupa prezentarea celor trei anexe, dl. presedinte de sedinta intreaba din nou daca sunt propuneri
cu privire la Bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2018, a Listei anuale de investitii publice pe
anul 2018 si a Programului anual de investitii publice 2018, si invita consilierii locali sa se inscrie la
cuvant pentru a face propuneri.

D-na. secretar spune ca proiectul este insotit de avizele celor trei comisii din cadrul Consiliului
Local. Deasemenea face precizarea ca nu s -au inregistrat sugestii, obiectiuni sau propuneri cu privire la
proiectul de hotarare adus la cunostinta publica si nici nu s -au prezentat cetateni la datele anuntate pentru
dezbaterea publica.

Nu sunt inscrieri la cuvant, deci nu sunt propuneri pentru modificarea proiectului de hotarare
supus dezbaterii.

DI. Presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului
Local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu pentru anul 2018, a Listei
anuale de investitii publice 2018 si Programului anual de investitii publice 2018.

In urma votului liber exprimat se aproba Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului
Local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu pentru anul 2018, a Listei
anuale de investitii publice 2018 si Programului anual de investitii publice 2018 cu un cvorum de
14 voturi "pentru", reprezentand votul consilierilor locali prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri
in functie.

Astfel Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu adopta Hotararea nr. 9 /
08.02.2018, privind aprobarea Bugetului Local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu pentru anul 2018, a Listei anuale de investitii publice 2018 Si Programului anual de investitii
publice 2018.

DI. Presedinte de sedinta trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi - Project de Hotarare privind
aprobarea alegerii presedintelui de sedinta pentru lunile martie 2018 — mai 2018.

DI. Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar care prezinta proiectul de hotarare si
informeaza ca proiectul este insotit de avizul celor trei comisii de specialitate din cadrul consiliului.



Deasemenea invita consilierii locali sa faca propuneri pentru presedintele de sedinta.

Se inscrie la cuvant dl. Vacaru Traian. Nu mai sunt alte propuneri si se martie 2018 - da cuvantul
d-lui. Vacaru Traian.

Dl. Vacaru Traian propune pe dl. Popa Danut Nicolae pentru functia de presedinte de sedinta
penult lunile martie 2018 —mai 2018.

Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni. Nu sunt obiectiuni si dl. Presedinte de
sedinta supune la vot propunerea d-lui. Vacaru Traian.

In urma votului liber exprimat se aproba Proiectul de Hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta pentru lunile martie 2018 — mai 2018 a d-lui. Popa Danut Nicolae, cu un
cvorum de 14 voturi "pentru", reprezentand votul consilierilor locali 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. 10 / 08.02.2018, privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie 2018 — mai 2018 a d-
lui. Popa Danut Nicolae.

Dl. Presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr.3 de pe ordinea de zi - Project de
Hotarare privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii de servicii de arhivare electronica si
fizica.

Dl. Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar care prezinta acest punct.

Dl. Presedinte invita consilierii sa se inscrie la cuvant pentru discutii, propuneri sau obiectiuni
referitor la proiectul de hotarare prezentat.

Dl. Mann Constantin se inscrie la cuvant. Nu mai sunt alte inscrieri la cuvant si i se da cuvantul.

Dl. Mann Constantin intreaba ce presupune aceasta arhivare si daca depozitarea documentelor
se face de catre firma de arhivare.

D-na. secretar raspunde ca se va face arhivare elecronica si fizica a arhivei comunei asa cum
reiese din titlul proiectului de hotarare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Documentele vor
fi scanate si arhivate electronic si fizic.

Dumnealui considera ca este o suma mare 100.000 lei fara TVA, deci 119.000 lei cu TVA
inclus, dar avand in vedere ca este vorba de arhiva comunei in totalitate, este adevarat vorba de un volum
mare de documente.

Nu mai sunt alte discutii si nu sunt alte propuneri cu privire la acest project de hotarare.

Dl. Presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare prezentat.

In urma votului liber exprimat se aproba Proiectul de Hotarare privind necesitatea si
oportunitatea achizitionarii de servicii de arhivare electronica si fizica cu un cvorum de 14 voturi
"pentru", reprezentand votul consilierilor locali prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri in functie.



Astfel Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu adopta Hotararea fir. 11 /
08.02.2018, privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii de servicii de arhivare electronica si fizica.

DI. Presedinte de sedinta trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi - Project de Hotarare privind
implementarea proiectului "ACHIZITIE UTILAJE DE CATRE COMUNA ROATA DE JOS,
JUDETUL GIURGIU".

Dl. Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar care prezinta acest proiect de hotarare. Este
invitata d-na. Moise Alina Adriana consilier grad profesional superior in cadrul Compartimentului
Investitii si Integrare Europeana care vorbeste despre necesitatea si oportunitatea aprobarii acestui
project de hotarare asa cum a fost initiat, pentru a se putea accesa fonduri europene in cadrul grupului
de Actiune Locala"Inima Giurgiului — Tara Neajlovului si a Calnistei" si achizitionarea a doua utilaje
foarte importante pentru desfasurarea activitatilor gospodaresti pentru comuna, respectiv a unui
buldoexcavator si a unei masini de spalat cu presiune pentru reteaua de canalizare.

Nu sunt inscrieri la cuvant, propuneri sau obiectiuni, astfel dl. presedinte de sedinta anunta ca
proiectul este insotit de avizul celor trei comisii de specialitate si supune la vot proiectul susmentionat.

In urma votului liber exprimat se aproba Proiectul de Hotarare privind implementarea
proiectului "ACHIZITIE UTILAJE DE CATRE COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL
GIURGIU" cu un cvorum de 14 voturi "pentru", reprezentand votul consilierilor locali prezenti la
sedinta, din totalul de 15 consilieri in functie.

Astfel Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu adopta Hotararea fir. 12 /
08.02.2018, privind implementarea proiectului "ACHIZITIE UTILAJE DE CATRE COMUNA
ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU".

DI. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt inscrieri la cuvant pentru Diverse.

Se inscrie la cuvant dl. Gheorghe Florin.

I se da cuvantul d-lui.Gheorghe Florin care aduce la cunostinta Consiliului Local, in calitate de
consilier, enorias al parohiei din Roata de Jos, biserica "Sfantul Nicolae" la care este preot paroh Barbu
Catalin, ca la acesta parohie slujbele sunt deranjate de catre fostul preot, dl. Murgila Mann, aflat acum
la pensie. Dumnealui informeaza ca in timpul slujbei acesta a venit impreuna cu sotia sa si au inceput un
intreg scandal preotului paroh Barbu Catalin, aducandu-i jigniri, durezolvemnealui dorind ca in
continuare sa aiba putere de decizie in ce priveste activitatea parohiei. Dumnealui considera ca ar trebui
sa intervina si Consiliul Local pentru a rezolva problemele la aceasta parohie.

DI. primar si dl. presedinte de sedinta spun ca in primul rand preotul paroh este cel care trebuie
sa sesizeze organele de ordine, find perturbata activitatea sa in aceasta parohie.

DI. Matei Constantin considera ca nu ar fi gresit din partea consiliului sa se mobilizeze si sa ia
parte la o slujba, astfel vor putea discuta cu preotul si cu enoriasii si cu fostul preot daca va fi prezent la
slujba.



DI. Gheorghe Florin spune ca se va face sigur sesizare si ca exista chiar si inregistrari care fac
dovada unui comportament mai mult decat nepotrivit, pentru ca situatia nu poate continua astfel.

Nu mai sunt discutii si dl.  presedinte de sedinta declara inchisa sedinta extraordinara a
Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, de astazi 08.02.2018, drept pentru care se
incheie procesul verbal al sedintei in doua exemplare.

Presedintele de sedinta
Popa Danut.Ilicolae Secretar

Alexandrescu CSthalia Const ta


