
JUDETUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS

CONSILIUL LOCAL
Nr. 45/1795/31.01.2018

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

31.01.2018

Incheiat azi data de 31.01.2018, 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 13 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, dna Moise
Adriana Alina — consilier in cadrul Compartimentului Investitii Achizitii si Integrare Europeana,
dna.Trasca Virginia — consilier grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Contabilitate,
Impozite si Taxe Locale si consilier juridic d-na. Neata Verginia.

Este prezent la sedinta preotul paroh Barbu Catalin, de la Parohia Roata de Jos din Comuna Roata
de Jos — biserica « Sfantul Nicolae ». Lipsesc motivat dl. Voicu Ion, care a are un deces in familie si
consilierul local dl. Moise Dumitru, care a fost retinut cu probleme urgente de serviciu.

Dl.  Presedinte de sedinta Manea Mann Vasile,  declara deschisa sedinta extraordinara 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 11.01.2018.

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 aprobare Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, cu un numar de 13 voturi
favorabile, al consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie.

DI. Presedinte de sedinta da cuvantul domnului Primar pentru a da citire Ordinei de zi cu care a
fost convocat in sedinta extraordinara Consiliul Local.

DI. Primar anunta Consiliul Local ca scoate de pe ordinea de zi punctul nr. 2 - Proiectul de
Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu, pentru anul 2018 si aprobarea Programului anual de investitii publice 2018 Si propune
suplimentarea Ordinei de zi cu inca un punct — Project de Hotarare privind aprobarea retelei de
invatamant preuniversitar de pe raza unitcitii administrativ-teritoriale comuna Roata de Jos, Judetul
Giurgiu, pentru anul scolar 2018-2019.

Domnul primar da citire ORDINEI DE ZI, care este urmatoarea:
1. Project de Hotarare privind aprobarea incheierii contului de executie al comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu;
2. Project de Hotarare privind aprobarea majorarii salariilor de baza ale personalului din Aparatul
de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, incepand cu anul 2018;
3. Proiect de Hotarare privind aprobarea iesirii comunei Adunatii Copaceni din Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara "Sanatate asigurata prin apa curata";
4. Proiectul de hotarare privind aprobarea propunerii consiliului local Roata de Jos de evaluare a
performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu;
5. Project de Hotarare privind aprobarea numarului maxim de asistenti personali ai persoanelor
cu handicap gray pentru anul 2018 la nivelul Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu;
6. Project de Hotarare privind aprobarea retelei de invatamant preuniversitar de pe raza unitatii
administrativ-teritoriale comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru anul scolar 2018-2019;



7. Diverse.

Dl. Presedinte de sedinta Manea Mann Vasile, intreaba daca mai sunt si alte propuneri
comentarii sau obiectiuni cu privire la Ordinea de zi cu care a fost convocat in sedinta "de indata"
Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Presedintele 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 un punct.
In urma votului liber exprimat se aproba Cu 13 voturi "pentru", al consilierilor prezenti la

sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie, ORDINEA DE ZI propusa de primarul comunei.

Dl. Presedinte de sedinta anunta punctul 1 de pe ordinea de zi — Project de Hotarare privind
aprobarea incheierii contului de executie at comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu pe trimestrul
IV 2017 si aprobarea executiei bugetului imprumuturilor interne, pentru Trimestrul at — IV -lea
2017.

Dl. Primar da citire proiectului de hotarare si expune motivele pentru care a fost initiat proiectul
---, de hotarare, punctul 1 de pe ordinea de zi - Project de Hotarare privind aprobarea incheierii contului

de executie at comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu pe trimestrul IV 2017 si aprobarea executiei
bugetului imprumuturilor interne, pentru Trimestrul al — IV -lea 2017, precizand ca prin acest proiect de
hotarare se propune si deblocarea excedentului bugetar al bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul
2017 si utilizarea acestuia in anul 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de functionare si a
sectiunii de dezvoltare asa cum este expus in referatul intocmit de contabilul d-na. Trasca Virginia.

Dl. primar da cuvantul d-nei. Trasca Virginia, consilier grad profesional asistent in cadrul
Compartimentului Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale, care prezinta raportul de specialitate
privind aprobarea incheierii contului de executie at comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu pe
trimestrul IV 2017 si aprobarea executiei bugetului imprumuturilor interne, pentru Trimestrul al — IV-
lea 2017

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt discutii sau inscrieri la cuvant.
Nu sunt inscrieri la cuvant pe marginea subiectului.
D-na. secretar arata ca proiectul de hotarare este insotit de avizele favorabile ale comisiilor de

specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

DI presedinte de sedinta supune la vot punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de Hotarare
privind aprobarea incheierii contului de executie at comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu pe
trimestrul IV 2017, al bugetului local de venituri si cheltuieli at comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
si aprobarea executiei bugetului imprumuturilor interne, pentru Trimestrul al — IV -lea 2017 si utilizarea
acestuia in anul 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de functionare si a sectiunii de
dezvoltare.

In urma votului exprimat se aproba cu unanimitate de voturi ale consilierilor locali prezenti la
sedinta, in numar de 13 voturi "pentru", din totalul de 15 consilieri in functie 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. 2/31.01.2018
punctul 1 de pe ordinea de zi - Project de Hotarare privind aprobarea incheierii contului de executie
at comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu pe trimestrul IV 2017 si Si aprobarea executiei bugetului
imprumuturilor interne, pentru Trimestrul at — IV -lea 2017 si implicit utilizarea acestuia in anul
2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare.

Dl. Presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi - Project de
Hotarare privind aprobarea majorarii salariilor de baza ale personalului din Aparatul de



Specialitate at Primarului Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, incepand cu anul 2018 si da
cuvantul d-lui. primar care prezinta acest project de hotarare.

D-1. primar da cuvantul d-nei. secretar Alexandrescu Camelia Constanta care explica faptul ca in
conformitate cu prevederile Legii 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,
articolul 38, aim. (3), lit. "e" si art. 7 din OUG 90/2017 si OUG 79/2017, referitor la pentru modificarea
si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, referitor la contributiile sociale obligatorii ce tree
in sarcina salariatului. Astfel se majoreaza cu 25% salariul de baza prevazut pentru gradatia 0, aferent
functiilor din aparatul de specialitate si implicit serviciile publice fara personalitate juridica, urmand ca
prin dispozitia primarului sa se stabileasca cuantumul brut al salariului de baza pentru personalul din
aparatul de specialitate al primarului si serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea
Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Proiectul de hotarare este insotit de avizele comisiilor de specialitate.
Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul 2 de pe ordinea de zi -

Project de Hotarare privind aprobarea majorarii salariilor de baza ale personalului din Aparatul
de Specialitate at Primarului Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, incepand cu anul 2018.

In urma votului exprimat se aproba cu unanimitate de voturi ale consilierilor locali prezenti la
sedinta, in numar de 13 voturi "pentru", din totalul de 15 consilieri in functie proiectul de hotarare
prezentat la punctul nr. 2, asa urn a fost initit de primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Astfel Consiliul Local adopta Hotararea nr. 3 / 31.01.2018 privind aprobarea majorarii
salariilor de baza ale personalului din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Roata de
Jos, Judetul Giurgiu, incepand cu anul 2018.

Dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul 3 de pe ordinea de zi - Project de Hotarare
privind aprobarea iesirii comunei Adunatii Copaceni din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
"Sanatate asigurata prin apa curata" si da cuvantul d-lui. primar care prezinta acest punct.

Dl. Matei Constantin intreaba de ce e nevoie sa votam noi iesirea comunei Adunatii Copaceni.
D-na. secretar raspunde ca asa prevede legea ca membrii sa ia hotarare pentru aderare si pentru

iesire . Nu sunt discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de Hotarare privind
aprobarea iesirii comunei Adunatii Copaceni din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
"Sanatate asigurata prin apa curata". Proiectul de hotarare prezentat la acest punct este insotit de
avizele comisiilor de specialitate.

In urma votului exprimat se aproba cu unanimitate de voturi ale consilierilor locali prezenti la
sedinta, in numar de 13 voturi "pentru", din totalul de 15 consilieri in functie proiectul de hotarare
prezentat la punctul nr. 3, asa urn a fost initit de primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Astfel Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu adopta Hotararea nr. 4 /
31.01.2018, privind aprobarea iesirii comunei Adunatii Copaceni din Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara "Sanatate asigurata prin apa curata".

DI. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 4 - Proiectul de hotarare privind
aprobarea propunerii consiliului local Roata de Jos de evaluare a performantelor profesionale
individuale ale secretarului comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu.

Dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar, care prezinta acest punct. Dumnealui
considera ca pentru evaluarea secretarului comunei este foarte importanata si parerea consilierilor locali
privind activitatea secretarului u.a.t. comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu. Dl. primar da cuvantul
consilierilor locali:

Dl. Mann Constantin, spune ca nu are ce sa reproseze cu privire la activitatea secretarului,
considera ca si-a indeplinit atributiile in ce priveste comunicarea materialelor, colaborarea cu consiliul
local, accesul acestora la informatiile necesare in vederea dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, sau
alte informatii solicitate. Nu are ce sa reproseze activitatii secretarului.

DI. Matei Constantin considera ca secretarul comunei si-a desfasurat activitatea cu
profesionali sm.



DI. primar spune ca nu are ce reprosa nimic activitatii secretarului, desi chiar daca au fost situatii
in care dumnealui si secretarul au avut puncte de vedere diferite cu privire la rezolvarea unor probleme
uneori, dar au fost discutii constructive, astfel s -a luat decizia corecta.

Dl. Vacant Traian spune ca apreciaza ca secretarul comunei si-a desfasurat activitatea cu
profesional i sm.

Ceilalti consilieri sunt de acord cu cele spuse de consilierii locali privind activitatea secretarului.
DI. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii privind evaluarea secretarului comunei.
Nu mai sunt alte discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 4 de pe ordinea de

zi.
In urma votului exprimat se aproba cu unanimitate de voturi ale consilierilor prezenti la sedinta,

respectiv 13 voturi "pentru", din totalul de 15 consilieri in functie, punctul nr. 4 de pe ordinea de zi -
Proiectul de hotarare privind aprobarea propunerii consiliului local Roata de Jos de evaluare a
performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu.

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

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu Hotararea
nr. 5 / 31.01.2018, privind aprobarea propunerii consiliului local Roata de Jos de evaluare a
performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu.

/Th

Nu mai sunt discutii si dl. Presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 5 de pe ordinea
de zi - Project de Hotarare privind aprobarea numarului maxim de asistenti personali ai
persoanelor cu handicap gray pentru anul 2018 la nivelul Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
si da cuvantul d-lui. Primar pentru a prezenta proiectul de hotarare anuntat.

Dl. Primar prezinta punctul nr. 5 si invita secretarul comunei sa vorbeasca despre acest punct.
D-na. secretar explica ca pentru anul 2017 au fost aprobate un numar de 60 de posturi de asistenti
personali din care au fost ocupate 59. In anul 2017 au fost un numar de 39 de persoane incadrate in
grad de handicap gray care au beneficiat de indemnizatii pentru insotitor.

D-nii. Mann Constantin si Dragne Laurentiu Marian intreaba daca nu ar fi bine sa se mai
suplimenteze cu un numar de eel putin 5 indemnizatii pentru insotitor, pentru ca este posibil sa mai
apara astfel de situatii si nu vor putea fi angajati asistenti petrsonali pentru bolnay.

DI. Mann Constantin intreaba cat din salariul asistentului personal se sustine de la stat si cat de
la bugetul local.

D-na. secretar raspunde ca se suporta de catre bugetul local 10% din salariul cheltuielile pentru
asigurarea salariului asistentului personal.

DI. Primar spune ca este imposibil in momentul de fata sa suplimenteze numarul de posture de
asistenti personali deoarece cheltuielile sunt foarte man, avand un numar foarte mare de asistenti
personali. DI. primar spune ca daca mai apar situatii vom lua hotarare de suplimentare a numarului de
posturi de asistenti personali.

D-na. secretar spune ca in mod sigur vor mai aparea cazuri, chiar de curand a intrebat sotia unui
cetatean din Sadina, care urmeaza sa fie incadrat in grad de handicap gray.

D-na. contabil Trasca Virginia spune ca in prezent cheltuielile cu asistentii personali sunt
foarte man si nu vom putea sustine aceste cheltuieeli din bugetul local.

D-na. secretar explica ca pentru anul 2017 au fost aprobate un numar de 60 de posturi de asistenti
personali din care au fost ocupate 59. In anul 2017 au fost un numar de 39 de persoane incadrate in grad
de handicap gray care au beneficiat de indemnizatii pentru insotitor.

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 5 de pe ordinea de zi
asa cum a fost initit de primarul comunei, pentru un numar de 60 de posture de asistenti personali ai
persoanelor cu handicap gray. Proiectul de hotarare este insotit de avizele comisiilor de specialitate.



In urma votului liber exprimat se aproba punctul nr. 5— Proiect de Hotarare privind aprobarea
numarului maxim de asistenti personali ai persoanelor cu handicap gray pentru anul 2018 la
nivelul Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu cu un numar de 13 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 / 31.01.2018, privind aprobarea numarului maxim de asistenti personali ai persoanelor cu
handicap gray pentru anul 2018 la nivelul Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

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 retelei de invatamant preuniversitar de pe raza
unitiitii administrativ-teritoriale comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru anul scolar 2018-
2019 si da cuvantul d-lui. Primar pentru a prezenta proiectul de hotarare anuntat.

Dl. Primar prezinta punctul nr. 6 de pe ordinea de zi si explica consiliului ca nu se schimba
reteaua de invatamant preuniversitar 2018-2019, fakta de anul trecut, aceasta ramanand aceeasi.

S -a primit avizul conform de la Inspectoratul Scolar al Judetului Giurgiu pentru reteaua propusa,
asa cum prevede legislatia in vigoare.

Dl. presedinte de sedinta intreaba consilierii daca doresc sa se inscrie la cuvant, daca au obiectiuni
fata de proiectul de hotarare. Proiectul de hotarare este insotit de avizele comisiilor de specialitate. Nu
sunt inscrieri la cuvant Si nici obiectiuni Si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 6 de pe
ordinea de zi.

In urma votului exprimat Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu adopta
aproba punctul nr .  6 de pe ordinea de zi - Proiect de Hotarare privind aprobarea retelei de
invatamant preuniversitar de pe raza unitatii administrativ-teritoriale comuna Roata de Jos,
Judetul Giurgiu, pentru anul scolar 2018-2019, cu un numar de 13 voturi "pentru", reprezentand
votul consilierilor locali prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie.

Astfel Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu adopta Hotararea nr. 7 /
31.01.2018 privind aprobarea retelei de invatamant preuniversitar de pe raza unitatii
administrativ-teritoriale comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru anul scolar 2018-2019.

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 7 de pe ordinea
de zi — Diverse.

Dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. Barbu Catalin, preotul paroh de la parohia Roata de
Jos, pentru a vorbi consiliului despre necesitatea realizarii unor reparatii curente la biserica Roata de Jos, J
asa cum s -a adus la cunostinta consiliului si de catre d-nii. Gheorghe Florin si Turcu Geoigel Aurel,
consilieri din satul Roata de Jos.

Dl. Barbu Catalin, preot paroh, ia cuvantul si informeaza consiliul despre problema cu care se
confrunta, dumnealui avand nevoie de un sprijin financiar pentru efectuarea lucrarilor de reparatii
curente la acoperisul bisericii, care trebuie vopsit, burlane, jgheaburi, fatada si realizarea unui trotuar pe
langa cladirea bisericii pentru care are nevoie de o suma estimate la 40.000 lei.

Dl. primar spune ca o sa fie nevoie pentru vopsirea acoperisului de vopsea cauciucata, care este
aproximativ 25 lei/I., dumnealui considera ca suma rezonabila ar fi in jur de 50.000 lei.

DI. Turcu Georgel Aurel spune ca once sprijin este binevenit, chiar si o suma mai mica.
Domnii consilieri Mann Constantin, dl. Popa Danut Nicolae, dl. Matei Constantin si Dl. Dragne

Laurentiu Marian, spun ca este nevoie de un deviz, de unde sa reiasa exact ce lucrari sunt necesare la
Biserica Roata de Jos.

Dl. primar si consilierii locali spun ca au inteles solicitarea si urmeaza ca dl. Barbu Catalin,
preotul paroh sa prezinte devizul in acest sens.

D-na. secretar informeaza consiliul despre faptul ce in perioada 26-29.01.2018, Institutia
Prefectului Judetul Giurgiu a efectuat un control de fond al activitatii secretarului, primarului si
consiliului local si despre constatarile facute conform proceselor verbale nr. 9491/26.01.2018 si
9550/29.01.2018 si despre circulara Institutiei Prefectului Judetul Giurgiu nr. 10156/08.02.2018.



•

Presedinte de sedinta

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta declara inchisa sedinta extraordinara de astazi
31.01.2018, drept pentru care se incheie procesul verbal de sedinta in doua exemplare.

u.a.t.
Manea Marie Vasile _A)lextaiidrescu Camelia Constanta


