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

22.05.2018

Incheiat azi data de 22.05.2018, cu ocazia intrunirii in sedinta « de indata >> a Consiliului Local
al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

La sedinta sunt prezenti consilierii locali in numar de 15 din totalul de 15 consilieri locali in
functie, dl. Primar Ghidanac Mar , secretarul comunei d-na. Alexandrescu Camelia Constanta, d-na.
Moise Adriana Alina — 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.

DI. Presedinte de sedinta Popa Danut Nicolae, declara deschisa sedinta « de indata » 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 29.03.2018.

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 din data de 29.03.2018
asa cum a fost supus spre aprobare Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, cu un
numar de 15 voturi « pentru », 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 convocata de indata a Consiliul Local. DI. Primar da citire ORDINEI DE ZI,
care este urmatoarea :

1. Proiect de Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de trei luni, respectiv
iunie — august 2018;

2. Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
Roata de Jos, Judetul Giurgiu pe anul 2018.

3. Proiect de Hotarare privind modificarea actului administrativ H.C.L. nr. 75/13.12.2017, privind
inchiriere imobile — terenuri in suprafata de 556 mp. si a suprafetei de 226 mp., ambele situate in tarla
110, P 1279, in comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, suprafete ce apartin proprietatii publice a comunei
Roata de Jos, Judetul Giurgiu, respectiv domeniului privat.

DI. Presedinte de sedinta Popa Danut Nicolae, 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.

Dl. primar propune suplimentarea ordinei de zi cu punctul Diverse. -01-



Nu mai sunt propuneri si nici obiectiuni si dl. Presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi.

In urma votului liber exprimat se aproba Cu 15 voturi "pentru", al consilierilor prezenti la
sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie, ORDINEA DE ZI cu care a fost convocat Consiliul
Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, suplimentat cu punctul nr. 4— DIVERSE.

Se trece - la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi — "Project de Hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta pentru o perioada de trei luni, respectiv iunie — august 2018".

Dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar caree prezinta proiectul de hotarare mai sus
mentionat. Dl. presedinte de sedinta invita consilierii locali sa faca propuneri pentru alegerea
presedintelui de sedinta.

Se inscrie la cuvant dl. Vacaru Traian. Dumnealui propune pentru functia de de presedintee de
sedinta in perioada iunie — august 2018, pe dl. Popa Danut Nicolae.

Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea pentru alegerea d-lui. Popa Danut
Nicolae in functia de presedinte de sedinta pentru perioada de trei luni iunie — august 2018.

In urma votului liber exprimat se aproba cu unanimitate de voturi ale consilierilor locali
prezenti in totalitate, respectiv cu un numar de 15 voturi "pentru", alegerea d-lui. Popa Danut
Nicolae in functia de presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni, respectiv iunie — august
2018.

Astfel Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu adopta Hotararea nr. 24 /
22.05.2018, privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu in perioada iunie — august 2018.

Dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi si da cuvantul d-
lui. primar care prezinta punctul nr. 2 - Proiectul de Hotarare privind aprobarea rectificarii
bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018.

Dl. primar expune motivele pentru care a fost initiat proiectul de hotarare, respectiv rectificarea
bugetului local de venituri Si cheltuieli cu suma de 564 mu i lei ce reprezinta valoarea totala a obiectivului
de investitii "Lucrari de extindere si modernizare iluminat public in comuna Roata de Jos, Judetul
Giurgiu", din care suma de 523 mu i lei reprezinta finantarea M.D.R.A.P.F.E. iar suma de 41 mu i lei
reprezinta suma incasata din taxa pe mijloace auto persoane fizice. Dl. primar spune ca din suma de 41
mu i lei se va asigura intocmirea studiului de fezabilitate, se vor plati avizele, se vor intocmi
documentatiile prevazute de legislatia in vigoare. Deasemenea instiinteaza Consiliul ca doreste sa
asigure iluminatul public si pe drumul care duce catre limita cu u.a.t. comuna Mirsa, aceasta zona nfiind
prevazuta in proiectul care a primit finantare.

Dl. primar instiinteaza Consiliul ca proiectul este insotit de raportul de specialitate al
Aparatului de Specialitate si de rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate.

D-na. contabil, Trasca Virginia, prezinta modul in care se rectifica bugetul local de venituri si
cheltuieli. Nu mai sunt alte discutii, nu sunt inscrieri la cuvant, deci nici propuneri sau obiectiuni Si dl.
presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 2 de pe ordinea de zi.

In urma votului liber exprimat se aproba punctul nr. 2 — Project de Hotarare privind
rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu pe
anul 2018, cu unanimitate de voturi ale consilierilor locali prezenti in totalitate, respectiv cu un numar
de 15 voturi "pentru".

Astfel Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu adopta Hotararea nr. 25/
22.05.2018, privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu pe anul 2018.
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Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la pun ctul nr. 3 de pe ordinea
de zi - Project de Hotarare privind modificarea actului administrativ H.C.L. nr. 75/13.12.2017,
privind inchiriere imobile — terenuri in suprafata de 556 mp. si a suprafetei de 226 mp., ambele
situate in tarla 110, P 1279, in comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, suprafete ce apartin
proprietatii publice a comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, respectiv domeniului privat. Se da
cuvantul d-lui. primar care prezinta proiectul de hotarare. D-lui. o invita pe d-na. secretar sa aduca
lamuriri privind acest punct.

D-na. secretar informeaza Consiliul Local ca prin Referatul nr. 4317/23.03.2018 inaintat de
catre Institutia Prefectului Judetul Giurgiu, privind controlul legalitatii actelor administrative 71 si 75
adoptate de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu in data de 22.12.2017, se
indica modificarea acestor acte administrative.

Deasemenea, d-na. secretar, referitor la actul administrativ H.C.L. nr. 75/13.12.2017, mai sus
mentionat, se indica excluderea sintagmei proprietate publica din articolele enumerate in proiectul de
hotarare si excluderea articolului 2 al actului administrativ, pentru motivul ca prevederile acestui articol
se regasesc in articolul 1. Deasemenea prin excluderea articolului 2, se va modifica si numerotarea
articolelor actului administrativ.

Referitor la celalalt act administrativ, respective H.C.L. nr. 71/13.12.2018, privind taxele si
impozitele locale, s -a solicitat un punct de vedere de la Institutia Prefectului, dupa care se va proceda la
modificarile ce se impun.

Nu sunt inscrieri la cuvant, pe marginea acestui project de hotarare, deci nici propuneri sau
obiectiuni si dl. presedinte de sedinta, Popa Danut Nicolae, supune la vot aprobarea punctului nr. 3 de
pe ordinea de zi, mai sus mentionat.

DI. primar instiinteaza Consiliul ca proiectul este insotit de raportul de specialitate al
Aparatului de Specialitate si de rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate.

In urma votului liber exprimat se aproba punctul nr. 3 de pe ordinea de zi - Project de
Hotarare privind modificarea actului administrativ H.C.L. nr. 75/13.12.2017, privind inchiriere
imobile — terenuri in suprafata de 556 mp. si a suprafetei de 226 mp., ambele situate in tarla 110,
P 1279, in comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, suprafete ce apartin proprietatii publice a
comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, respectiv domeniului privat, cu un numar de 15 voturi
"pentru", al consilierilor prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie.

Astfel Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu adopta Hotararea nr.
26/22.05.2018, privind modificarea actului administrativ H.C.L. nr. 75/13.12.2017, privind
inchiriere imobile — terenuri in suprafata de 556 mp. si a suprafetei de 226 mp., ambele situate in
tarla 110, P 1279, in comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, suprafete ce apartin proprietatii
publice a comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, respectiv domeniului privat.

DI. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi — DIVERSE si
invita consilierii sa ia cuvantul pentru discutii.

Inscrieri: Dl. Primar, dl.  Popa Danut Nicolae, dl.  Dragne Laurentiu Marian, dl.  Mann
Constantin.

Se da cuvantul in ordinea inscrierii:
1. Dl. Primar Ghidanac Mann:
Spune ca doreste ca pe viitor sa ia o hotarare in ce priveste tonajul, respectiv sa se amenajeze

un spatiu in vederea parcarii masinilor de tonaj mare, tir-uri, acestea in prezent find parcate pe domeniul
public din dreptul proprietatii fiecaruia, ceea ce creeaza probleme in ce priveste traficul pe strazile
respective si nu este corect. Sc va amenaja un spatiu iluminat, pentru care se va asigura paza si toate
conditiile necesare. Sc intentioneaza ca acest spatiu sa fie pe strada Industriilor. -03-



- Deasemenea trebuie rezolvata problema privind limitarea vitezei, inainte de intersectie cu 20
m, si in toate locurile care prevad limitatoare de circulatie, astfel vom preveni situatiile nefericite si astfel
se refera la accidente, este responsabilitatea noastra, a autoritatii locale sa asiguram limitatoarele de
viteza.

- Mai aduce in discutie situatia de pe pe Aleea Teilor, acolo un cetatean a construit gardul
micsorand calea de acces (el sustine ca aceea este proprietatea lui), unde pentru rezolvarea situatiei va
trebui sa daramam gardul si sa largim calea de acces. Daca trebuie, o sa gasim o solutie sa ii refacem
gardul. Nu are act de proprietate acolo. Dl. Primar spune ca nu doreste sa supere pe nimeni, dar este o
situatie care trebuie rezolvata, aceasta persoana a iesit cu gardul pe calea de acces si nu este corect.

- D1. Mann Constantin intreaba care e suprafata pe care o are acesta, curti constructii. Daca nu
are acte de proprietate.

- DI. Primar spune ca din istoricul de la rol persoana care a iesit a avut doar 600 mp. Daca va
trebui sa it despagubim, spune dansul, o vom face, ca sa eliberam calea de acces.

2.DI. Popa Danut Nicolae:
- Spune ca trebuie sa luam masuri cat mai urgent privind limitarea vitezei de circulatie in

localitate. Dansul spune ca pe strazile din comuna se circula uneori cu viteza foarte mare. Este un real
pericol. Deci trebuie sa se urgenteze montarea limitatoarelor de viteza, pe toate strazile, conform
legislatiei in vigoare.

Dumnealui considera ca este necesara aceasta limitare a vitezei implicit pe drumul judetean
601 care traverseaza comuna (str. Republicii), spre Gratia, aici find nevoie de actiunea Consiliului
Judetean Giurgiu, in a carui proprietate este drumul.

- Deasemenea solicita interventia scrisa la Consiliul Judetean pentru inceperea lucrarilor de
reparatii a drumului Judetean 611, portiune Roata de Jos — Crevedia. Dumnealui mentioneaza faptul ca
drumul este foarte circulat jar starea deplorabila in care se afla, poate conduce la accidente rutiere cu
urmari foarte grave.

DI. Vacaru Traian — spune trebuie rezolvata situatia de la Podul Tiganului, acolo unde apa
balteste tot timpul.

3. DI. Dragne Laurentiu Marian:
- Spune a intocmit un necesar de lucrari privind reparatia de la biserica Roata de Jos (preot

Barbu Catalin si nu s -a facut nimic, nu a fost nimic pus pe ordinea de zi.
Dl. Primar spune ca a fost rezolvata problema vopselei, dar momentan nu avem forta de munca.

Dansul asigura ca lucrurile nu au stagnat, sunt in curs de rezolvare, si mai mutt instiinteaza ca solicitari
verbale similare au venit si din partea parohiei Cartojani. In aceasta situatie spune dl. Primar trebuie sa
stabilim o lista de prioritati.

- Deasemenea se face precizarea ca pentru caini s -au luat masuri, dar pentru copii care au
participat la competitii sportive si au obtinut rezultate, nu au fost alocate sume pentru premiere, Si se
refera nu numai la copii din Cartojani, ci la toti copii de la scolile de pe raza comunei, cu rezultate
deosebite. Dumnealui spune ca doreset sa se consemneze in procesul verbal.

DI. Primar precizeaza ca nu a avut o solicitare scrisa, cu o lista a copiilor cu merite deosebite,
pentru a fi prevazute, alocate fonduri in buget, asa cum a prevazut suma de 40.000 lei pentru cadouri si
premii, tot astfel ar fi prevazut si in aceasta situatie.

4. DI. Mann Constantin:
- Aduce in discutie aceeasi situatie pusa in discutie si de dl. Popa Danut Nicolae, in ce priveste

necesitatea repararii drumului judetean ce face legatura intre Roata si Crevedia, care este foarte
deteriorat, drum ce nu a mai fost reparat de aproximativ 25 de ani, asa cum a precizat dl. Popa.
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Nu mai sunt discutii si dl. presedinte declara inchisa sedinta "de indata" a Consiliului Local al
Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu de astazi 22.05.2018.

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

Presedinte de sedinta Secretar u.a.t.
Popa Danut Njcolae ALEXANDRESCU CAMELIA CON STANTA


