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

08.03.2018

Incheiat azi data de 09.03.2018, 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. Viceprimar Voicu Ion, secretarul comunei d-na. Alexandrescu Camelia Constanta, dl.
Popescu Sorin Ionut — consilier personal al Primarului, d-na. Moise Adriana Alina — consilier in cadrul
Compartimentului Investitii Achizitii si Integrare Europeana si dna.Trasca Virginia — consilier grad
profesional asistent in cadrul Compartimentului Contabilitate , Impozite si Taxe Locale.

Dl. Primar Ghidanac Mann, find la AFIR in Targoviste pentru rezolvarea unor probleme ce nu
au suportat amanare, nu a putut ajunge la sedinta de consiliu, motiv pentru care inlocuitorul de drept al
primarului viceprimarul comunei, va prezenta materialele cu care primarul comunei a convocat Consiliul
Local.

Lipseste consilierul local dl. Popa Danut Nicolae, care are si 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 conforrnitate cu prevederile art. 47, aim. (3) din Legea 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel dl. Vacaru Traian propune ca dl. Voicu Ion, sa fie presedinte de sedinta, pentru sedinta
extraordinara de astazi din data de 09.03.2018.

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 de alegere a presedintelui de sedinta pentru a conduce sedinta de
astazi, 09.03.2018, dat find ca lipseste presedintele de sedinta ales, dl. Popa Danut Nicolae.

Dl. Voicu Ion, da cuvantul d-nei. secretar pentru a prezenta procesul verbal al sedintei anterioare,
respectiv sedinta extraordinara din data de 14.02.2018.

Nu sunt discutii cu privire la consemnarea procesului verbal si d-na. secretar supune la vot
procesul verbal al sedintei anterioare, extraordinara, din data de 14.02.2018, asa cum a fost consemnat.

In urma votului exprimat se aproba procesul verbal al sedintei anterioare, sedinta
extraordinara din data de 14.02.2018, cu un numar de 14 voturi « pentru » reprezentand votul in
unanimitate al consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie.

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, Hotararea
nr. 14/09.03.2018, privind alegerea presedintelui de sedinta in lipsa presedintelui ales, la sedinta
de astazi 09.03.2018

Dl. Presedinte de sedinta Voicu Ion, da citire Ordinei de zi cu care a fost convocat in sedinta
extraordinara Consiliul Local, care este urmatoarea :
1. Project de Hotarare privind aprobarea completarii Regulamentului privind eliberarea avizului
program si a autorizatiei pentru desfasurarea activitatilor comerciale in u.a.t. comuna Roata de Jos,
Judetul Giurgiu.



2. Proiect de Hotarare privind aprobarea inscrierii in Inventarul bunurilor ca apartin domeniului privat
al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu al suprafetei de 6977,48 mp, aflata in folosinta E-Distributie
Muntenia S.A., teren situate in cvartal 110, parcela 1285, cc apartine comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu, conform Sentintei civile nr. 509/09.04.2004 a Judecatoriei Bolintin Vale.
3. Proiect de Hotarare privind utilizarea excedentului bugetar aferent Sursei E din Bugetul de venituri
si cheltuieli al anilor 2016 si 2017, la sectiunea de dezvoltare, pentru achizitionare vidanja.
4. Proiect de Hotarare privind aprobarea, darii in folosinta gratuita catre E-Distributie Muntenia S.A. a
unei suprafete de teren de 4200 mp, ce apartine domeniului public al comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu, situata in satul Cartojani, pe perioada executarii lucrarilor de "Modemizare LEA 20 KV
POTLOGI - UO BOLINTIN".
5. Proiect de Hotarare privind stabilire modalitate de efectuare paza locala, la nivelul comunei Roata de
Jos, Judetul Giurgiu.
6. Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul
comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.
7. Proiect de Hotarare privind aprobarea intocmire documentatie tehnico-economica Studiu de
Fezabilitate, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Extinderea retelei de canalizare si
tratare ape uzate menajere in comuna Roata de Jos, sat Cartojani" si accesarea de fonduri
guvernamentale / europene pentru realizarea obiectivului de investitii si adoptarea unei hotarari in acest
sens.
8. Prezentare de catre primarul comunei a Raportului privind activitatea Aparatului de Specaialitate al
Primarului Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, Raportul privind situatia gestionarii bunurilor
comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu si Raportul privind situatia economica, sociala si de mediu a
comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.
9. Prezentarea de catre consilierii locali a rapoartelor de activitate.

DI. presedinte de sedinta invita consilierii locali sa se inscrie la cuvant pentru discutii, propuneri
obiectiuni.
Se inscriu la cuvant:

1. DI. Mann Constantin,
2. DI. presedinte de sedinta Voicu Ion,
3. DI. Dragne Laurentiu Marian.

Nu sunt inscrieri la cuvant si dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi.
Dl. Mann Constantin propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctului nr. 3 - Proiect de

Hotarare privind utilizarea excedentului bugetar aferent Sursei E din Bugetul de venituri si
cheltuieli al anilor 2016 si 2017,1a sectiunea de dezvoltare, pentru achizitionare vidanja, deci
amanarea dezbaterii, cu un material mai apofundat, considera dumnealui.

Dumnealui spune ca din materialul prezentat reiese ca excedentul bugetar aferent sursei E din
bugetul de venituri si cheltuieli al anilor 2016 si 2017 se propune a fi utilizat la sursa E sectiunea
dezvoltare a anului 2018 pentru achizitionare vidanja, dar nu una noua.

Propune scoaterea de pe ordinea de zi deoarece considera ca este nevoie de o documentare mult
mai aprofundata, solicita prezentarea mai multor oferte de pret pentru o vidanja second — hand, astfel
incat consiliul sa aiba cat mai multe informatii, si sa decida in consecinta. Considera deasemenea ca
achizitia unui utilaj second — hand poate ascunde defecte, care apoi ne vor adduce in situatia sa cheltuim
mai mutt decat am presupus ca vom economisi Si ar sustine achizitia unui utilaj nou. Am putea sa
depunem proiecte pentru un asemenea utilaj.

D-na. Miroiu Ilinca, administratorul public spune ca bugetul nu ne permite achizitia unui utilaj
nou, pentru ca nu sunt atatia bani. A fost depus project pentru achizitionarea Cu fonduri nerambursabile
a unui buldoexcavator si a unei masini de curatat canalizare, sub presiune. Nu este posibila depunerea a
doua proiecte. Ne-ar fi de un real fobs, spune dansa, asa cum s -a prezentat si in materialul cc a stat la
baza proiectului de hotarare initiat de primarul comunei.



Dl. consilier personal Popescu Sorin Ionut spune ca o vidanja noua este la aproximativ 90.000
euro.

Dl. Voicu Ion , presedintele de sedinta spune ca este foarte scumpa o vidanja noua si nu
dispunem de atatia bani, mai mult chiar aceasta achizitie a duce si la obtinerea de venituri daca ar fi
folosita si pentru prestari de servicii de vidanj are la populatie.

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui. Mann
Constantin, de scoatere de pe ordinea de zi a punctului nr. 3 - Proiect de Hotarare privind
utilizarea excedentului bugetar aferent Sursei E din Bugetul de venituri si cheltuieli al anilor
2016 si 2017, la sectiunea de dezvoltare, pentru achizitionare vidanja.

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

Ia cuvantul si dl. Voicu Ion, presedintele de sedinta, inscris la punctul nr. 2, care propune
scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 5 - Proiect de Hotarare privind stabilire modalitate de
efectuare paza locala, la nivelul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, deoarece la dezbaterea
publica anuntata pentru data de 08.03.2018, pentru dezbaterea stabilirii modalitatii de paza locala, nu s-
a prezentat nici un cetatean Si nici nu s -au depus, nici un fel de sugestii sau obiectiuni.

Astfel considera ca ar trebui stabilita o data de dezbatere si poate vor participa si cetateni Si isi
vor spune parea Cu privire la stabilirea modalitatii de paza.

Dl. Mann Constantin spune ca deja am implementat sistemul de supraveghere cu camera video
si ca nu mai este nevoie de paza.

Dl. viceprimar precizeaza ca este obligatorie stabilirea unei modalitati de paza comunala si ca
s -a cerut si prin adresa, de catre I.P.Giurgiu, Si prig procesul verbal de contril prin care s -au impus masuri.

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea de scoatere de pe
ordinea de zi a punctului 5 - Proiect de Hotarare privind stabilire modalitate de efectuare paza
locala, la nivelul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

In urma votului liber exprimat se aproba cu un numar de 14 voturi "pentru", reprezentand
unanimitatea voturilor consilierilor locali prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie,
propunerea supusa la vot.

Se da cuvantul d-lui. Dragne Laurentiu Marian inscris la cuvant la punctul nr. 3.
Dl. Dragne Laurentiu Marian propune Si inscrierea punctului Diverse pe ordinea de zi.

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea de inscriere pe ordinea
de zi a punctului Diverse.

In urma votului liber exprimat se aproba Cu un numar de 14 voturi "pentru", reprezentand
unanimitatea voturilor consilierilor locali prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie,
propunerea supusa la vot de introducere pe ordinea de zi a punctului nr. 8 Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi fara cele doua proiecte de hotarare existente la punctele 3 Si 5,
dupa cum urmeaza:
1. Proiect de Hotarare privind aprobarea completarii Regulamentului privind eliberarea avizului
program si a autorizatiei pentru desfasurarea activitatilor comerciale in u.a.t. comuna Roata de Jos,
Judetul Giurgiu.
2. Proiect de Hotarare privind aprobarea inscrierii in Inventarul bunurilor ca apartin domeniului privat
al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu al suprafetei de 6977,48 mp, aflata in folosinta E-Distributie
Muntenia S.A., teren situate in cvartal 110, parcela 1285, cc apartine comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu, conform Sentintei civile nr. 509/09.04.2004 a Judecatoriei Bolintin Vale.
3. Proiect de Hotarare privind aprobarea, darii in folosinta gratuita catre E-Distributie Muntenia S.A. a
unei suprafete de teren de 4200 mp, ce apartine domeniului public al comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu, situata in satul Cartojani, pe perioada executarii lucrarilor de "Modernizare LEA 20 KV
POTLOGI - UO BOUNTIN".



4. Project de Hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul
comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.
5.  Project de Hotarare privind aprobarea intocmire documentatie tehnico-economica Studiu de
Fezabilitate, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Extinderea retelei de canalizare si tratare
ape uzate menajere in comuna Roata de Jos, sat Cartojani" si accesarea de fonduri guvernamentale
/ europene pentru realizarea obiectivului de investitii si adoptarea unei hotarari in acest sens.
6. Prezentare de catre primarul comunei a Raportului privind activitatea Aparatului de Specaialitate al
Primarului Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, Raportul privind situatia gestionarii bunurilor
comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu si Raportul privind situatia economica, sociala si de mediu a
comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.
7. Prezentarea de catre consilierii locali a rapoartelor de activitate.
8. Diverse.

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.

Dl. Presedinte de sedinta anunta punctul de pe ordinea de zi nr. 1 - Project de Hotarare privind
aprobarea completarii Regulamentului privind eliberarea avizului program si a autorizatiei
pentru desfasurarea activitatilor comerciale in u.a.t. comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Se prezinta acest punct. Dl. presedinte da cuvantul d-nai secretar pentru a aduce unele lamuriri.
Dumneaei arata ca desi la articolul 22 se pr evede ca solicitantul completeaza o Anexa 5 conform

regulamentului prin care declara pe propria raspundere ca indeplineste toate conditiile prevazute de
legislatia in vigoare desfasurarea activitatii pentru care solicita aviz functionare sau autorizatie de
functionare, pentru a fi mai clar se impune precizarea acestor conditii ce trebuiesc indeplinite, asa cum
a fost intocmit proiectul de hotarare prin completarea punctelor 10 si 23 din regulament, exemplu: aviz
ISU, etc..

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri sau obiectiuni.
Dl. Mann Constantin intreaba cum este posibil sa completam regulamentul daca 1 -am aprobat

intr-o forma si ca unii oamenii sunt nemultumiti de faptul ca se gasesc in situatia sa nu aiba acte de
proprietate sau sa nu poata intra in legalitate, in ce priveste detinerea spatiului unde desfasoara activitatea
comerciala, pentru ca nu au posibilitatea sa faca succesiuni, sau se afla in alte situatii similar.

D-na. secretar spune ca intr-adevar detinerea spatiului se face cu forme legale . Deasemenea
precizeaza ca Legea 24/2000, republicata, privind normele de tehnica legislative privind elaborarea
actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare prevede posibilitatea modificarii,
completarii, rectificarii, abrogarii unui act normativ.

Nu mai susnt discutii si dl. presedinte de sedinta ssupune la vot punctul nr. 1 - Project de
Hotarare privind aprobarea completarii Regulamentului privind eliberarea avizului program si a
autorizatiei pentru desfasurarea activitatilor comerciale in u.a.t. comuna Roata de Jos, Judetul
Giurgiu.

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.

In urma votului liber exprimat se aproba cu un numar de 14 voturi « pentru » reprezentand
votul in unanimitate al consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie,
proiectul de hotarare supus la vot si se adopta de catre Consiliul Local, Hotararea nr. 15/09.03.2018,
privind aprobarea completarii Regulamentului privind eliberarea avizului program si a
autorizatiei pentru desfasurarea activitatilor comerciale in u.a.t. comuna Roata de Jos, Judetul
Giurgiu.

DI. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi - Project de
Hotarare privind aprobarea inscrierii in Inventarul bunurilor ca apartin domeniului privat at
comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu at suprafetei de 6977,48 mp, aflata in folosinta E-



Distributie Muntenia S.A., teren situate in cvartal 110, parcela 1285, ce apartine comunei Roata
de Jos, Judetul Giurgiu, conform Sentintei civile nr. 509/09.04.2004 a Judecatoriei Bolintin Vale.

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.

Este prezentat punctul nr. 2. DI. presedinte de sedinta da cuvantul d-nei secretar care aduce
lamuriri, privind necesitatea si oportunitatea inscrierii acestui teren in Inventarul bunurilor ce apartin
domeniului privat al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot acest punct nr. 2 de pe ordinea de
zi.

In urma votului liber exprimat se aproba cu un numar de 14 voturi « pentru » reprezentand
votul in unanimitate al consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie,
proiectul de hotarare supus la vot si se adopta de catre Consiliul Local, Hotararea nr. 16 / 09.03.2018 -
privind aprobarea inscrierii in Inventarul bunurilor ca apartin domeniului privat al comunei
Roata de Jos, Judetul Giurgiu al suprafetei de 6977,48 mp, aflata in folosinta E-Distributie
Muntenia S.A., teren situat in cvartal 110, parcela 1285, ce apartine comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu, conform Sentintei civile nr. 509/09.04.2004 a Judecatoriei Bolintin Vale.

DI. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi - Proiect de
Hotarare privind aprobarea, darii in folosinta gratuita catre E-Distributie Muntenia S.A. a unei
suprafete de teren de 4200 mp, ce apartine domeniului public al comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu, situata in satul Cartojani, pe perioada executarii lucrarilor de "Modernizare LEA 20 KV
POTLOGI - UO BOLINTIN".

Este prezentat proiectul de hotarare. DI. presedinte de sedinta invita pe domnul Matei Constantin
care lucreaza in domeniu si aduce lamuririle necesare privind lucrarea ce urmeaza sa se deruleze pe
domeniul public.

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 3 mai sus enuntat.
In urma votului liber exprimat se aproba cu un numar de 14 voturi « pentru » reprezentand

votul in unanimitate al consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie,
proiectul de hotarare supus la vot si se adopta de catre Consiliul Local, Hotararea nr. 17 / 09.03.2018,
privind aprobarea, darii in folosinta gratuita catre E-Distributie Muntenia S.A. a unei suprafete
de teren de 4200 mp, ce apartine domeniului public al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu,
situata in satul Cartojani, pe perioada executarii lucrarilor de "Modernizare LEA 20 KV
POTLOGI - UO BOLINTIN".

DI. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi - Project de
Hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei
Roata de Jos, Judetul Giurgiu pe anul 2018.

Este prezentat punctul nr. 4 . Nu sunt discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot acest
punct care este insotit de avizele comisiilor de specialitate.

In urma votului liber exprimat de se aproba cu un numar de 14 voturi « pentru » reprezentand
votul in unanimitate al consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie,
proiectul de hotarare supus la vot si se adopta de catre Consiliul Local, Hotararea nr. 18/09.03.2018,
privind aprobarea, darii in folosinta gratuita catre E-Distributie Muntenia S.A. a unei suprafete
de teren de 4200 mp, ce apartine domeniului public al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu,
situata in satul Cartojani, pe perioada executarii lucrarilor de "Modernizare LEA 20 KV
POTLOGI - UO BOLINTIN".

DI. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi - Project de
Hotarare privind aprobarea intocmire documentatie tehnico-economica Studiu de Fezabilitate, in
vederea realizarii obiectivului de investitii "Extinderea retelei de canalizare si tratare ape uzate



menajere in comuna Roata de Jos, sat Cartojani" si accesarea de fonduri guvernamentale /
europene pentru realizarea obiectivului de investitii si adoptarea unei hotarari in acest sens.

D-na. secretar anunta ca acest project de hotarare este insotit de avizele comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului Local.

Este prezentat acest punct. Dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-nei. Moise Adriana Alina
consilier in cadrul Compartimentului Investitii Achizitii si Integrare Europeana care vorbeste despre
necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari in acest sens, pentru asigurarea serviciilor pentru
intreaga comunitate a satului Cartojani.

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot acest punct.

In urma votului liber exprimat se aproba cu un numar de 14 voturi « pentru » reprezentand
votul in unanimitate al consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie,
proiectul de hotarare supus la vot si se adopta de catre Consiliul Local, Hotararea nr. 19/09.03.2018
privind aprobarea intocmire documentatie tehnico-economica Studiu de Fezabilitate, in vederea
realizarii obiectivului de investitii "Extinderea retelei de canalizare Si tratare ape uzate menajere
in comuna Roata de Jos, sat Cartojani" Si accesarea de fonduri guvernamentale / europene pentru
realizarea obiectivului de investitii si adoptarea unei hotarari in acest sens.

Dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 6 - Prezentare de catre primarul comunei
a Raportului privind activitatea Aparatului de Specaialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu, Raportul privind situatia gestionarii bunurilor comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu si
Raportul privind situatia economica, sociala si de mediu a comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu pe
anul 2017.

DI. viceprimar da citire fiecarui raport intocmit de primarul comunei, respectiv:
1. Raportului privind activitatea Aparatului de Specaialitate al Primarului Comunei

Roata de Jos, Judetul Giurgiu 2017,
2. Raportul privind situatia gestionarii bunurilor comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu

2017, si
3. Raportul privind situatia economica, sociala si de mediu a comunei Roata de Jos,

Judetul Giurgiu 2017.
Nu sunt comentarii si nici obidectiuni cu privire la rapoartele intocmite de primarul comunei,
dl. Ghidanac Mann si prezentate de dl. viceprimar Voicu Ion.

DI. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi - Prezentarea de
catre consilierii locali a rapoartelor de activitate.

D-na. secretar anunta consilierii locali ca dl. Popa Danut Nicolae, consilier local, absent de la
sedinta, a depus raportul de activitate azi 09.03.2018, urmand sa fie prezentat de dl. presedinte de sedinta.

Dl. presedinte de sedinta da cuvantul fiecarui consilier local, acestia prezentand pe rand raportul
de activitate pentru anul 2017.

Raportul de activitate intocmit de consilierul local Popa Danut Nicolae este prezentat de dl.
presedinte de sedinta.

Nu sunt obiectiuni cu privire la rapoartele de activitate intocmite de consilierii locali pentru
activigtatea depusa in anul 2017.

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul 8 de pe ordinea de zi
— Diverse.

DI. presedinte de sedinta cere domnilor consilieri locali sa se inscrie la cuvant.
DI. Dragne Laurentiu Marian se inscrie la cuvant. Nu mai sunt alte inscrieri la cuvant si i se da

cuvantul.
Dl. Dragne Laurentiu Marian membru in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 2

satul Cartojani, informeaza Consiliul Local despre rezultatele obtinute de echipa de handbal si fotbal de
la Cartojani, antrenate de dl. professor de sport Petre Ilie Irinel, care au obtinut locul 2 pe judet.



Astfel ca in luna aprilie va merge echipa de fotbal si in luna mai, anul acesta, echipa de handbal,
vor avea competitie.

Dumnealui propune ca pana la participarea acestor copii la faza pe tara, unde vor reprezenta
Judetul Giurgiu, sa se acorde un sprijin pentru echipe, pentru sustinerea cheltuielilor cu deplasarea,
transport, cazare Si masa Si acordarea de premii pentru participare.

Este un lucru extraordinar ca echipa de elevi a comunei Roata de Jos, satul Cartojani, participa
la faza nationala. Solicita d-nei contabil o analiza a bugetului astfel incat sa se acorde acest sprijin si
ppremiile motivationale pentru copii.

Nu mai sunt alte discutii si dl. presedinte de sedinta declara inchisa sedinta Consiliului Local al
Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, drept pentru care se incheie procesul verbal al sedintei
extraordinare de astazi 09.03.2018, in doua exemplare.

Drept pentru care s -a incheiat prezentul process verbal de sedinta in doua exemplare.

Presedinte de sedin
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