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Proces verbal
al sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu din data de 29.03.2018

Incheiat azi data de 29.03.2018, 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 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, 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.

La sedinta participa Si trei reprezentanti ai Asociatia pentru supravegherea si protectia animalelor
I.V.E.T.S. , persoane cu experienta in acest domeniu.

Lipsesc consilierii locali dl. Gheorghe Florin si dl. Lupescu Eduard Mihai.
Dl. Popa Danut Nicolae, presedintele de sedinta declara deschisa sedinta consiliului local si da

cuvantul d-lui. Primar pentru a prezenta ordinea de zi. Dl. Primar da citire ordinei de zi cu care a fost
convocat Consiliul Local si propune suplimentarea acesteia cu Proiectul de Hotarare privind rectificarea
bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, care este urmatoarea :

1. Proiect de Hotarare privind aderarea Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu la « Asociatia
pentru supravegherea Si protectia animalelor I.V.E.T.S. » ;

2. Proiect de Hotarare privind utilizarea excedentului bugetar aferent Sursei E din Bugetul de
venituri Si cheltuieli ai anilor 2016 si 2017, la sectiunea de dezvoltare ;

3. Proiect de Hotarare privind realizarea lucrarilor de reparatii curente prin preluarea denivelarilor
si a gropilor cu completare cu piatra Sparta Si asternere de covor asfaltic in Comuna Roata de
Jos, Judetul Giurgiu;

4. Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;
5. Diverse.
Dl. Presedinte de sedinta invita consilierii locali sa se inscrie la cuvant pentru discutii, sau propuneri.
Nu sunt inscrith la cuvant Si dl. Presedinte supune la vot ordinea de zi suplimentata.
In urma votului exprimat se aproba Cu un cvorum de 13 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva » si

0 abtineri, reprezentand votul consilierilor locali prezenti la sedinta din totalul consilierilor in functie,
ordinea de zi suplimentata.

1. Proiect de Hotarare privind aderarea Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu la « Asociatia
pentru supravegherea si protectia animalelor I.V.E.T.S. » ;

2. Proiect de Hotarare privind utilizarea excedentului bugetar aferent Sursei E din Bugetul de
venituri Si cheltuieli ai anilor 2016 Si 2017, la sectiunea de dezvoltare ;

3. Proiect de Hotarare privind realizarea lucrarilor de reparatii curente prin preluarea denivelarilor
si a gropilor cu completare cu piatra Sparta si asternere de covor asfaltic in Comuna Roata de
Jos, Judetul Giurgiu;

4. Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;
5. Diverse.
Dl. Popa Danut Nicolae da cuvantul d-nei. secretar pentru a prezenta procesul verbal al sedintei

anterioare, respectiv sedinta extraordinara din data de 09.03.2018.
Nu sunt discutii cu privire la consemnarea procesului verbal Si d-na. secretar supune la vot procesul

verbal al sedintei anterioare, din data de 09.03.2018, asa cum a fost consemnat.
In urma votului exprimat se aproba procesul verbal al sedintei anterioare, sedinta din data de

09.03.2018, cu un numar de 13 voturi « pentru » reprezentand votul in unanimitate al consilierilor
prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie.
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Dl. Presedinte de sedinta anunta punctul 1 de pe ordinea de zi - Project de Hotarare privind
aderarea Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu la « Asociatia pentru supravegherea Si protectia
animalelor I.V.E.TS..

Dl. presedinte de sedinta invita reprezentantii asociatiei pentru supravegherea si protectia animalelor
I.V.E.T.S. sa prezinte avantajele acestei asocieri si consilierii sa ceara lamuriri daca este cazul.

Dl. Primar da citire proiectului de hotarare si expune motivele pentru care a fost initiat proiectul de
hotarare, vorbeste despre necesitatea si oportunitatea aderararii la « Asociatia pentru supravegherea si
protectia animalelor I.V.E.T.S. ».

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt discutii sau inscrieri la cuvant.
Unul dintre reprezentanti prezinta o estimare a costurilor / animal intre limitele 500 lei - 750 lei.
Dl. Mann Constantin spune ca i se pare un cost destul de mare si ca din verificarile facute, dumnealui

a constatat ca sunt si costuri mai rezonabile, chiar de 350 lei / animal. Dumnealui considera ca banii pe care
intentionam sa ii alocam in acest sens putem sa-i folosim pentru copii din comuna.

Dl. Istrate, reprezentant al asocierii spune ca aceia sunt hingheri, dumnealui spune ca in acest cost
nu vorbeste doar de capturare, este vorba de deparazitare, sterilizare, hrana si tot ce prevede legislatia.

Dumnealui intreaba daca acesti caini sunt eutanasiati, dupa ce sunt capturati.
D-na. doctor spune ca nu sunt eutanasiati neaparat cainii capturati. Dar dupa un anumit termen in

care puteau fi adoptati, se anunta data la care acestia vor fi eutanasiati, si sunt persoane sau o.n.g. — un care
salveaza acesti caini de la eutanasiere dupa care ulterior le dau drumul pe strada. Domnii reprezentanti spun
ca nu trebuie sa facem acest lucru cu aceasta asociere, dar suntem obligati sa intreprindem masurile stabilite
de lege in sarcina noastra. Se vor plati pe langa taxa de asociere de 10 lei/locuitor, taxa stabilita pentru
participarea la buget din care se vor plati cheltuielile si o taxa stabilita pentru animal capturat, in jur de 350
lei/animal, Caine capturat, in functie de cati caini au fost capturati de pe raza comunei.

Dl. primar spune ca in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, O.U.G. 155/2001, privind
programul de gestionare a cainilor fara stapan, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliile unitatilor
administrativ teritoriale au obligatia sa infiinteze, in functie de necesitati, servicii specializate pentru
gestionarea cainilor pentru stapan.

Deoarece pentru realizarea unui astfel de serviciu este nevoie de foarte multi bani, pentru ca va fi
nevoie de adapost conform normelor in vigoare, de personal specializat, de bani pentru functionarea
acestora, dumnealui propune aderarea la aceasta asociere. Asa cum reiese din materialul proiect de hotarare
la aderare se va plati o taxa de 10 lei/locuitor, respectiv de 79760 lei.

Asa cum am vazut, spune dl. primar, au fost situatii tragice, cazul copilului din Bucuresti, un caz
foarte mediatizat, despre care ne-a relatat si unul dintre reprezentantii asociatiei, care la vremea respective
a avut o functie importanta, cu responsabilitate in gestionarea cainilor fara stapan. Dl. primar spune ca nu
doreste sa ne aflam intr-o astfel de situatie. Mai spune ca sunt foarte multi cetateni care reclama pericolul
pe care il reprezinta cainii fara stapan, pentru locuitori, mai ales pentru copii, chiar in sedintele de consiliu
unii dintre consilieri au pus aceast subiect in discutie solicitand gasirea solutiei.

Daca Consiliul Local nu este de acord, dansul nu este vinovat daca acesti caini fara stapan din
localitate vor face rau cuiva. Deasemenea, spune dl. primar, este necesar ca si vecini nostri sa aiba initiativa
asocierii, deoarece in caz contrar, caini vor migra de la vecini la noi. Astfel dumnealui spune ca va purta
corespondenta in acest sens cu u.a.t. — urile. cu care ne invecinam. In cazul in care acestia nu doresc
dumnealui spune ca va anunta personal D.S.V.-ul. Au fost trimise de la judet adrese prin care se cere sa
precizam ce masuri am luat privind gestionarea cainilor fara stapan.

Unul dintre reprezentanti spune ca valoarea prezentata, respectiv costul cheltuielilor /animal nu este
maximul posibil, pentru a face tot ce trebuie si cu respectarea normelor prevazute de legislatia in vigoare,
acesta este costul. Functionarea acestei asocieri este reglementata prin regulament si statut.

Deasemenea dl. Dragne Laurentiu Marian, consilier considera ca 750 leiAanimal este un cost destul
de mare. Dansul intreaba cine plateste cheltuielile cu transportul animalelor, asa cum prezinta dumnealor
situatia, ca duc animalele la adresele indicate de cei ce revendica animalele sau adopta. Nu i se pare corect
ca aceste cheltuieli sa fie suportate de consiliul local. DI. doctor spune ca a dus animalele pe cheltuiala
dumnealui.

DI. Toghina Marian spune ca au mai fost facute demersuri in acest sens, consiliul nu a tratat cu
nepasare situatia cainilor fara stapan, si anume s -a procedat la microciparea acestora. Dar evident apar alti



caini. Acestia migreaza. In localitate sunt aproximativ 2500 caini. Dintre acestia au fost microcipati 1700
caini. Dansul spune ca nu deranjeaza capturarea cainilor, ci costul.

Reprezentantii asocierii spun ca nu este de ajuns sa microcipam cainii, astfel nu am inlaturat
pericolul. Mai sunt foarte multe activitati de desfasurat, de catre persoane autorizate, nu de once persoana.

Dl. Mann Constantin intreaba ce vor face cu suma de 80.000 lei, taxa care trebuie platita in decursul
unui an, la aderare, o singura data.

Dl. doctor Istrate spune ca nu vor hotara dumnealor ce se va face cu aceasta taxa, ci membri asocierii,
deciziile se iau impreuna de catre membri asocierii, ce vor don sa faca. Dupa ce se va adera, a doua zi se
iese in teren la treaba. Daca se captureaza azi un caine, se calculeaza cat a costat capturarea, cat a costat
cazarea in adapost, sterilizarea, cate zile a stat in adapost, etc. Cu cat sunt mai multi membri in asociere, cu
atat costurile vor fi mai mici.

Dl. Mann Constantin intreaba: Cum s -a ajuns la aplicarea taxei pe locuitor?
Raspuns: S -au gandit la probabilitatea ca un locuitor sa fie muscat de caine. Nu este corect ca toate

u.a.t. -urile sa plateasca aceeasi taxa, chiar daca sunt mai mici sau mai man. Asa s -a gandit ca ar fi corect
ca in functie de populatie sa se aprrecieze si taxa, pentru ca se protejeaza locuitorii prin aceaasta masura.
Din anul urmator se platesc ce caini sunt pe raza comunei. In mod gresit s -a inscris in materiala ca anual se
va plati o suma de 10.000 lei.

Dl. Matei Constantin spune ca, daca este in sarcina consiliului sa ia masuri in acest sens, considera
oportuna asocierea, deoarece cu totii ne dorim ca aceasta comunitate sa nu sufere de pe urma cainilor fara
stapan.

Nu mai sunt inscrieri la cuvant pe marginea subiectului.
D1 presedinte de sedinta spune ca este important ca s -a inteles ca fiecare consilier responsabilitate

in infiintarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, astfel supune la vot punctul 1 de pe ordinea
de zi - Proiectului de Hotarare privind aderarea Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu la
« Asociatia pentru supravegherea si protectia animalelor I.V.E.T.S..

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 urn a fost initit de primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Se adopta Hotararea Consiliului Local Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 20/29.03.2018
privind aderarea Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu la « Asociatia pentru supravegherea si
protectia animalelor I.V.E.T.S..

Dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi - Project de Hotarare
privind utilizarea excedentului bugetar aferent Sursei E din Bugetul de venituri si cheltuieli ai anilor 2016
si 2017, la sectiunea de dezvoltare.

Dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar care prezinta acest project de hotarare. Dumnealui
o invita pe d-na. contabil, consilier asistent, Trasca Virginia care vorbeste despre preluarea excedentului
bugetar aferent sursei E din bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2016 si bugetul de venituri si
cheltuieli aferent anului 2017, la sectiunea de dezvoltare, pentru a fi folosit la Serviciul de Gospodarire al
comunei.

Dl. primar spune ca este vorba despre tot ce inseamna cheltuieli pentru autogospodarire. Nu este
vorba de vidanja. Pentru aceasta s -a aprobat lista de investitii.

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul tr. 2 de pe ordinea de zi,
prezentat.

In urma votului exprimat se aproba punctul nr. 2 de pe ordinea de zi - Proiectul de Hotarare
privind utilizarea excedentului bugetar aferent Sursei E din Bugetul de venituri si cheltuieli ai anilor
2016 si 2017, la sectiunea de dezvoltare, cu un cvorum de 13 voturi « pentru » reprezentand votul in
unanimitate al consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri in functie.

Proiectul de hotarare este insotit de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul
consiliului local al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Astfel a fost adoptata Hotararea nr. 21/29.03.2018 privind utilizarea excedentului bugetar
aferent Sursei E din Bugetul de venituri si cheltuieli ai anilor 2016 si 2017, la sectiunea de dezvoltare.

Dl. presedinte de sedinta Popa Danut Nicolae anunta trecerea la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi -
Project de Hotarare privind realizarea lucrarilor de reparatii curente prin preluarea denivelarilor si a



gropilor cu completare Cu piatra Sparta Si asternere de covor asfaltic in Comma Roata de Jos, Judetul
Giurgiu, si da cuvantul d-lui. Primar.

Dl. Primar prezinta punctul nr. 3, si vorbeste despre necesitatea si oportunitatea realizarii lucrarilor
de reparatii curente prin preluarea denivelarilor si a gropilor cu completare cu piatra sparta si asternere de
covor asfaltic in Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pe amplasamentele enumerate in raportul de
specialitate, pentru care se estimeaza valoarea conform devizului estimativ prezentat in materialul ce a
insotit proiectul de hotarare.

Nu sunt inscrieii la cuvant, nu s -au formulat alte propuneri privind acest proiect.
Proiectul de hotarare este insotit de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul

consiliului local al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul prezentat, de la punctul 3 de pe ordinea de zi.
In urma votului exprimat se aproba cu un cvorum de 13 voturi « pentru » ale consilierilor locali

prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri in functie, Proiectul de Hotarare privind realizarea
lucrarilor de reparatii curente prin preluarea denivelarilor si a gropilor cu completare cu piatra
Sparta Si asternere de covor asfaltic in Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, asa cum a fost initit de
primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Astfel se adopta de catre Consiliul Local Hotararea nr. 22/29.03.2018, privind realizarea
lucrarilor de reparatii curente prin preluarea denivelarilor si a gropilor cu completare cu piatra
Sparta si asternere de covor asfaltic in Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Dl. Presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, punct cu care a fost
suplimentata ordinea de zi cu care a fost convocat consiliul local, Proiectul de Hotarare privind
rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si da cuvantul d-lui. Primar.

Dl. Primar prezinta proiectul de hotarare si expune motivele pentru care a initiat acest proiect de
hotarare, vorbeste despre necesitatea si oportunitatea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe
anul 2018. Dl. Primar spune ca acum cu programul de la ANAF, se recupereaaza mai usor datoriile.

Dl. Presedinte de sedinta da cuvantul d-nei. Trasca Virginia, contabil, consilier asistent, care
prezinta modul in care se rectifica bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu, pe anul 2018.

Nu sunt inscrieri la cuvant si nici propuneri privind proiectul de hotarare si dl. Presedinte de sedinta
supune la vot punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, prezentat. Proiectul de hotarare este insotit de avizele
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local.

In urma votului liber exprimat se aproba cu un cvorum de 13 voturi « pentru » reprezentand votul
in totalitate al consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri in functie, punctul nr. 4 de pe
ordinea de zi, Proiectul de Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru
anul 2018.

Astfel se adopta de catre Consiliul Local, Hotararea nr. 23/29.03.2018, privind rectificarea
bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

DI. Presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi — Diverse.
Dl. Presedinte de sedinta invita consilierii sa se inscrie la cuvant.
Se inscriu la cuvant urmatorii : Dl. Mann Constantin, Dl. CalM Anghelin si dl. Vacaru Traian.
Se da cuvantul in ordinea inscrierii.
1. Dl. Mann Constantin spune ca un cetatean reclama ca in chitanta de la impozit nu apare

reducerea de 10%, bonificatie.
Dl. Presedinte de sedinta raspunde ca nu in instiintare se vede ci in chitanta.
Dl. Primar raspunde ca este program de taxe si impozite.
2. Dl. CalM Anghelin spune ca drumurile din extravilan s -au derteriorat si trebuiesc reparate.

Dl. Primar spune ca nu avem bani, dar are in vedere.
3. Dl. Vacaru Traian —spune ca in Cartojani, sunt cateva stradute unde trebuie reglementata

circulatia intr-un singur sens, pentru ca strazile sunt foarte inguste si se circula cu viteza mare.
In special pe strada Prunului circulatia cu masinile este foarte periculoasa, pe ambele sensuri.
Trebuie sa se faca sens unic.



Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta Popa Danut Nicolae declara inchisa sedinta ordinara a
Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu de azi data de 29.03.2018.

Drept pentru care incheiem prezentul proces verbal in doua exemplare.

Presedinte de sedinta Secretar uedi. Alexandrau\Camelia Constanta
POPA DANUI 14ICOLAE
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