
JUDETUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS
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Proces verbal
al sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu

din data de 30.08.2019

Incheiat azi data de 30.08.2019, cu ocazia intrunirii in sedinta ordinara a Consiliului Local al
Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu. La sedinta sunt prezenti consilierii locali, respectiv 14 consilieri
locali in fitnctie, din totalul de 15 onsilieri locali in fimctie, dl. Primar Ghidanac Mann, secretarul comunei
d-na. Alexandrescu Camelia Constanta, d-na. Miroiu Ilinca, dna Moise Adriana AlMa — consilier in cadrul
Compartimentului Investitii Achizitii si Integrare Europeana.
Lipseste dl. Moise Dumitru. Dumnealui nu a putut fi prezent la sedinta deoarece se afla in deplasare in tara
in interes de serviciu.
Dl. Presedinte de sedinta Popa Danut Nicolae, declara sedinta ordinara 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 31.07.2019.
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 14 voturi favorabile, al
consilierilor locali in fimctie.
Dl. Presedinte de sedinta da cuvantul domnului Primar pentru a da citire Proiectului de Ordine de zi cu care
a fost convocat in sedinta ordinara Consiliul Local.
Domnul primar da citire PROIECTULUI DE ORDINE DE ZI, care este urmatoarea:
1.- Aprobarea ordinii de zi a edintei ordinare a Consiliului Local al comunei Roata de Jos, din data de
30.08.2019.

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Roata de Jos din data de
31.07.2019.

3. —Proiect de Hotarare privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei
Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru perioada septembrie — noiembrie 2019;

Initiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Prezinta aviz: Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica.

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 12/28.02.2019, referitor
la aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al
comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, in anul 2019;

Initiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Prezinta aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenaj area
Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura, Sanatate;

5. - Proiect de Hotarare privind aprobarea infiintare Serviciu Public de apa si canal al Comunei Roata de
Jos, Judetul Giurgiu;

Initiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Prezinta aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea
Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura, Sanatate;



6. Project de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, a bugetului
institutiilor finantate din venituri proprii si subventii si a listei de investitii si a altor cheltuieli de investitii
si dotari independente pe surse de finantare pe anul 2019;

Initiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Prezinta aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenaj area
Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura, Sanatate;

7.— Intrebari.Interpelari.

8. — Diverse.

Dl. Presedinte de sedinta Popa Danut Nicolae, intreaba daca mai sunt si alte propuneri comentarii
sau obiectiuni cu privire la Proiectul de Ordine de zi, cu care a fost convocat in sedinta ordinara 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 PROIECTUL DE

ORDINE DE ZI.
D-lui face precizarea ca proiectele de hotarare de pe ordinea de zi, insotite de raportul de aprobare, au fost
transmise compartimentelor de resort in vederea intocmirii referatelor de specialitate si consilierilor locali,
in vederea avizarii.
In urma votului liber exprimat se aproba, PROIECTUL DE ORDINE DE Z1, initiat de primarul comunei,
Cu 14 voturi "pentru", al consilierilor locali prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie.

Dl. Presedinte de sedinta anunta punctul 1 de pe ordinea de zi — Aprobarea ordinii de zi a sedintei
ordinare a Consiliului Local al comunei Roata de Jos, din data de 30.08.2019, asa cum a fost propusa de
primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, dupa cum urmeaza: 1.- Aprobarea ordinii de zi a ,sedintei
ordinare a Consiliului Local al comunei Roata de Jos, din data de 30.08.2019.

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Roata de Jos din data de
31.07.2019.

3. —Project de Hotarare privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei
Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru perioada septembrie — noiembrie 2019;

Initiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Prezinta aviz: Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica.

4.- Project de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 12/28.02.2019, referitor
la aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al
comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, in anul 2019;

Initiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Prezinta aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea
Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura, Sanatate;

5. - Proiect de Hotarare privind infiintarea i organizarea serviciului "SERVICIUL DE ALIMENTARE CU
APA SI CANALIZARE AL COM. ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU";

Initiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Prezinta aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea
Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura, Sanatate;



6. Project de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, a bugetului
institutiilor finantate din venituri proprii si subventii si a listei de investitii si a altor cheltuieli de investitii
si dotari independente pe surse de finantare pe anul 2019;

Initiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Prezinta aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenaj area
Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura, Sanatate;

7.— Intrebari.Interpelari.

8. — Diverse.

Dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul 2 de pe ordinea de zi — Aprobarea procesului verbal al
sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Roata de Jos din data de 31.07.2019.
Dl. Presedinte de sedinta Popa Danut Nicolae, da cuvantul secretarului comunei, sa dea citire procesului
verbal al sedintei anterioare din data de 31.07.2019.
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 14 voturi favorabile, al
consilierilor locali in functie prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie.

Dl. Presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi - Project de Hotarare
privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu, pentru perioada septembrie — noiembrie 2019;

Dl. primar expune motivul initierii proiectului de hotarare, respectiv expirarea valabilitatii termenului pentru
care a fost ales presedintele de sedinta si obligativitatea prevazuta de Codul administrativ, respectiv
O.U.G. 57/2019, pentru alegerea Tresedintelui de sedinta, pentru functionarea Consiliului Local.
Proiectul de hotarare este insotit de avizul Comisiei Juridice si pentru apararea ordinii publice din cadrul
Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.
Dl. presedinte de sedinta invita consilierii locali sa se inscrie la cuvant si sa faca propuneri.
Se inscrie la cuvant dl. Popa Danut Nicolae. Nu mai sunt alte inscrieri la cuvant.
Dl. Popa Danut Nicolae propune pentru functia de presedinte de sedinta pe dl. consilier PNL Stafie Mihai.

Nu mai sunt alte discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 3 de pe ordinea de zi.

In urma votului exprimat se aproba Proiectul de Hotarare privind aprobarea alegerii presedintelui
de sedinta a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru perioada septembrie —
noiembrie 2019 , in persoana d-lui. STAFIE MIHAI, consilier local P.N.L., cu 14 voturi "pentru",
respectiv cu unanimitate de voturi ale consilierilor locali prezenti la sedinta, din totalul de 15 consilierilor
locali in functie.

Astfel Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu adopta Hotararea nr. 62 /
30.01.2019, privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Roata de
Jos, Judetul Giurgiu, pentru perioada septembrie — noiembrie 2019, in persoana d-lui. STAFIE MIHAL

Dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 4 — Proiectul de hotarare privind aprobarea
modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 12/28.02.2019, referitor la aprobarea utilizarii excedentului
bugetar al bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu,
in anul 2019;

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



DI. primar spune ca la initierea priectului de hotarare s -a avut in vedere
- modul de constituire a execedentului la finele anului 2018, pe fiecare sursa de finantare;
- acoperirea cheltuielilor sectiunii de functionare din veniturile perioadei, pentru fiecare sursa de finantare;
- necesitatea suplimentarii surselor de finantare pentru cheltuielile sectiunii de dezvoltare, atat pentru
bugetul local cat si pentru bugetul institutiilor finantate din venituri proprii si subventii,
- temeiul legal respectiv prevederile art. 58, alin. (1), art. 49, alin. (12) si aim. (13) din Legea 273/2006,
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 155, alin.(1),
lit. »c », din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ.

Astfel propune Consiliului Local aprobarea Proiectului de Hotarare privind aprobarea modificarii
H.C.L. 12/28.02.2019 referitor la aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local de venituri si
cheltuieli pe anul 2018 al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu si utilizarea acestuia in anul 2019 si utilizarea in
anul 2019 a excedentului bugetului local, a excedentului bugetului imprumuturilor interne si a excedentului
bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii, dupa cum urmeaza:
a) 251.509,64 lei sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de functionare pentru acoperirea golurilor de
casa;
b) 3.075.000 lei sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pentru finantarea obiectivelor de
investitii din bugetul local;
c) 1.870.700 lei sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare, pentru finantarea obiectivelor de investitii din
bugetul imprumuturilor interne;
d) 197.131,60 lei sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare, pentru finantarea obiectivelor de investitii din
bugetul institutiilor finantate din venituri proprii si subventii;

pe care il considera legal si oportun.

D-na. secretar informeaza Consiliul Local ca proiectul de hotarare este insotit de avizele favorabile
ale celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

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 locali in functie,
prezenti in la sedinta, respectiv 14 voturi "pentru", din totalul de 15 consilieri in functie, punctul nr. 4 de
pe ordinea de zi - Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.
12/28.02.2019, referitor la aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local de venituri si
cheltuieli pe anul 2018 al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, in anul 2019.

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu Hotararea nr.
63 / 30.08.2019, privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 12/28.02.2019, referitor la
aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al comunei
Roata de Jos, Judetul Giurgiu, in anul 2019.

Nu mai sunt discutii Si dl. Presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi
- Proiect de Hotarare privind infiintarea si organizarea serviciului "SERVICIUL DE ALIMENTARE CU
APA SI CANALIZARE AL COM. ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU", serviciu public de interes
local, specializat, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al 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 expune motivele initierii acestui proiect de hotarare.

DI. Primar vorbeste despre prevederile legale in vigoare, ce reglementeaza serviciile publice,
respective Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicata, prevederile art. 28,
aim. (2) lit.c), care prezinta gestiunea directa si anume ca se realizeaza prin intermediul unor operatori de
drept public infiintati la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, in baza hotararilor de dare in administrare



adoptate de autoritatile deliberative ale acestora; aceti operatori pot fi: servicii publice de interes local sau
judetean, specializate, cu personalitate juridica, infiintate i organizate in subordinea consiliilor locale sau
consiliilor judetene, dupd caz, prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-
teritoriale respective.

Vorbeste despre faptul ca la nivelul comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu exista 5951 m retea apa,
3200 m retea de canalizare si in executie Alimentare cu apa in satele Sadina si Roata de Jos 11806 m,
Extindere retea canalizare ape uzate menajere in satele Sadina si Roata de Jos, comuna Roata de Jos, judetul
Giurgiu 7451m.

Captarea apei se realizeaza din:
Put de apa forat Fl cu adancimea de 153m echipat cu pompa submersibila Qp= 18 mc/h, Hp= 120 mCA;
Put de apa forat F2 cu adancimea de 263m echipat cu pompa submersibila Qp= 18 mc/h, Hp= 140 mCA
Tratarea apei brute
Tratarea apei se realizeaza cu hipoclorit de sodiu, dozator automat cu Q 0,6-12 g/h, amplasat in statia de
pompare.
Aductiunea apei se realizeaza din reteaua de aductiune din polietilena de inalta densitate cu Dn = 110 mm
si lungime toatala de 380 m.
Inmagazinarea apei
Inmagazinarea apei se face intr-un rezervor modular cilindric, suprateran cu volumul util de 315 mc, care
asigura Si rezerva de incendiu de 108 mc.
Gospodaria de apa din care pleaca reteaua de distributie de tip ramificat cu Dn = 90-180 mm si lungimea
de 5951 m.
Grupul de pompare (2+1),electropompe cu Qp= 80 mc/h, Hp= 40 mCA si un vas de expansiune de 5001.
Pentru incendiu grup de pompare (1+1) cu Qp= 36 mc/h.
Utilizatorii serviciului de distributie a apei potabile din localitatea Roata de Jos
Total Bransamente de Apa: 226
Bransamente populatie: 225
Bransamente agenti economici: 0
Bransamente institutii publice: 1
Caracteristicile retelei de distributie a apei potabile
Gospodaria de apa din care pleaca reteaua de distributie de tip ramificat cu Dn = 90-180 mm si lungimea
de 5951 m.
Grupul de pompare (2+1),electropompe cu Qp= 80 mc/h, Hp= 40 mCA si un vas de expansiune de 5001.
Pentru incendiu grup de pompare (1+1) cu Qp= 36 mc/h.
Inmagazinarea apei se face intr-un rezervor modular cilindric, suprateran cu volumul util de 315 mc, care
asigura si rezerva de incendiu de 108 mc.
Planul reprezentand reteaua de distributie a apei
Reteaua de distributie este joasa presiune, realizata din conduce de polietilena tip PE 80 SRD 17,6,
ingropate la minim 1,20m adancime prevazuta cu 10 hidranti, are o lungime de 5951 m:
Str. Republicii — 1850 m;
Str. Bucuresti — 1495 m;
Str. Olteni — 940 m;
Str. Farmaciei — 424 m;
Str. Abatorului — 1050 m;
Str. Bisericii — 800 m;
Str. Raului — 965 m;
Str. De Mijloc — 581 m;
Str. Frumoasei — Olteni — 151m;
Str. Dambovnicului — 791 m;
Str. Vanatori —201 m.
Utilizatorii serviciului de canalizare a apei uzate menajere din localitatea Roata de Jos
Sistemul de canalizare:203
Racorduri populatie: 187
Racorduri agenti economici: 11



Racorduri institutii publice: 5
Caracteristicile retelei de transport a apelor uzate din localitatea Roata de Jos, Componentele
statiilor de pompare apa uzata apartinand retelei de canalizare, Componentele statiilor de epurare
Reteaua de canalizare este prevazuta cu camine de vizitare si statii de pompare (ridicare).
Statie de epurare formata din:
Bazin de egalizare cu S = 240 mp;
4 bazine de tartare cu St = 65 mp;
Camera suflatelor cu S = 32,20 mp;
Platforma betonata cu S = 18,50mp;
Platforma betonata si acoperita cu S = 2 mp, pentru depozitare namol.
Alimentarea cu energie electric a statiei de epurare si a statiilor de pompare de pe traseul retelei de
canalizare se face prin bransamente la reteaua locala de alimentare cu eergie electrica.
Evacuarea apelor epurate din statia de epurare alelor uzate epurate se evacueaza in raul Dambovnic printr-
o conducta din otel (Dn = 200 mm, L = 30 m).
Statia de epurare are capacitatea de 400 mc/zi si este dimensionata pentru 2500 locuitori echivalenti
(Qmax.zi = 5,56 Fs).
Reteaua de canalizare a apelor uzate menajere este alcatuita dinr-un colector principal executat de -a lungul
DJ 6111 si 3 colectoare secundare pentru apele uzate menajere provenite din zona centrala a localitatii
Roata de Jos.
Reteaua de canalizare este executata din tuburi de PVC (DN = 160-250 mm, L = 3,2 km). Pe reteaua de
canalizare sunt amplasate 6 statii de pompare (3 amplasate pe colectorul principal si 3 amplasate pe
colectoarele secundare) echipate cu cate 2 pompe tip WILLO.
Statia de epurare este amplasata in partea de nord — vest a localitatii Roata de Jos
Statia de epurare este prevazuta cu:
a). treapta mecanica constituita din:
- camin de receptie a apelor uzate, echipat cu statie de repompare a acestor ape spre gratar;
- gratar cu sita concave (diametrul ochiului sitei de 2-3 mm, Q = 11 Vs), cu colectarea automatizata a
retinerilor;
- separator de grasimi (Qutil = 15 Us);
b). treapta biologica este constituita din:
- bazin de egalizare / omogenizare (S= 240 si V= 479 mc), modul compact, dimensionat pentru un debit
mediu orar evacuat de 17 mc/h (4,7 Us), care asigura o tehnologie de epurare bazata pe dezvoltarea
microbiologica pe un support PEHD intens aerat;
- 4 bazine de tratare cu suprafata totala de 65 mp (bazine aerare nitrificare V1=27,22 mc si V2=29 mc,
bazin denitrificare anaeroba V3=28,52 mc, bazin postaerare V4=32,11 mc);
- decantor final cu S= 14 mp si V= 28,66 mc;
c). unitatea de deshidratare a namolului si de depozitare a acestuia in saci.
Instalatia de deshidratare namol este formata din: distribuitor cu 4 duze, elemente de fixare Si cuplare
rapida a sacilor filtranti, saci filtranti, tava colectare supernatant (apa de namol care este reintrodusa in
bazinul de omogenizare), carucior transport saci.
Retelele de canalizare din localitatea Roata de Jos: strada Principala, str. Republicii, str. Constitutiei, str.
Petrolistului, str. Standului, Aleea Magnoliei, Aleea Brazilor.

Domnul primar apreciaza Ca mentinerea gestiunii directe a serviciului de alimentare cu apa Si canalizare
al comunei Roata de Jos asigura posibilitatea dezvoltarii i modemizarii sistemului de alimentare cu apa i de
canalizare, creeaza un control direct al Consiliului Local, asigura un grad de suportabilitate mai bun al
cetatenilor comunei, in ceea ce privete pretul apei i asigura participarea cetatenilor la imbunatatirea activitatii
de alimentare cu apa i de canalizare.

Avand in vederea analiza efectuata in prezentul Studiu de Oportunitate asupra situatiei actuale a
sistemelor publice de apa i canalizare, precum si a obiectivelor strategiei de dezvoltare a serviciilor publice de
apa i apa uzata, este evident ca mentinerea gestiunii directe a serviciului de alimentare cu apa si canalizare si
prin intermediul structurii cu denumirea Serviciul Public de Alimentare cu Apd si Canalizare, organizat in



subordinea Consiliului Local al comunei Roata de Jos reprezinta solutia optima pentru obtinerea celui mai bun
raport calitate/cost pentru serviciile de apa si apa uzata furnizate, din urmatoarele considerente:

- operatorul astfel infiintat, are personal adecvat pentru a presta servicii de calitate, deoarece preia o parte din
salariatii ce deserveau serviciul de alimentare cu apa si canalizare din cadrul primariei, pe viitor existand
posibilitatea generarii de noi locuri de munca.

- costuri fixe de exploatare ce pot fi repartizate pe un numar mic de clienti Si mentinerea implicit a unor tarife
ce pot fi suportate Cu usurinta de utilizatoriAocuitorii comunei Roata de Jos.

Proiectul de hotarare este insotit de avizele comisiilor de specialitate.

Dl. presedinte de sedinta intreaba consilierii daca doresc sa se inscrie la cuvant, daca au obiectiuni
fata de proiectul de hotarare. Nu sunt inscrieri la cuvant si nici obiectiuni si dl. presedinte de sedinta
supune la vot punctul nr. 5 de pe ordinea de zi.
Fata de cele prezentate mai sus, propune aprobarea punctul nr. 5 de pe ordinea de zi mai sus prezentat.

In urma votului liber exprimat se aproba punctul nr. 5 — Proiectului de Hotarare privind
infiintarea Si organizarea SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AL COM.
ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, cu gestiune directa, serviciu public de interes local, specializat,
cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al comunei ROATA DE JOS, JUDETUL
GIURGIU, cu unanimitate de voturi ale consilierilor locali in functie, prezenti la sedinta, respectiv 14
voturi "pentru", din totalul de 15 consilieri locali in functie.

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, Hotararea nr.
64 / 30.08.2019, privind infiintarea si organizarea SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE AL COM. ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, cu gestiune directa, serviciu public de
interes local, specializat, Cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al 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
- Project de hotarare privind aprobarea rectified rii bugetului local de venituri si cheltuieli, a bugetului
institutiilor finantate din venituri proprii si subventii si a listei de investitii si a altor cheltuieli de investitii
si dotari independente pe surse de finantare pe anul 2019 Si da cuvantul d-lui. Primar pentru a prezenta
proiectul de hotarare anuntat.

Dl. Primar prezinta punctul nr. 6, avand in vedere temeiul legal, prevederile O.G. nr.12/2019.
privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 si prevederile art. 19, alin. (1), lit. (a), art. 33, aim. (1) si
art.49 din Legea finantelor publice locale nr.273/2006, Cu modificarile si completarile ulterioare, tinand cont
de adresa 14928/19.08.2019, inaintata de catre ANAF- DDirectia Generala a Finantelor Publice Ploiesti
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Giurgiu — Activitatea de Trezoreroe si Contabilitate Publica
Giurgiu — Biroul SAEEBL si solicitarea directorului Scolii Gimnaziale nr.1 privind includerea in bugetul
institutiilor finantate din venituri proprii si subventii a veniturilor din arenda si necesitatea asigurarii sumelor
pentru plata indemnizatiilor consilierilor locali pentru trimestrul III;

Prin project se propune
1. Rectificarea bugetului local, astfel:

Majorarea la venituri cu suma de 32,00 mu i lei:
-majorarea la art.11.02.06 sume defalcate din tva pentru echilibrarea bugetelor locale, cu suma de 32,00
mu i lei;
Majorarea la cheltuieli cu suma de 32,00 mu i lei:
- majorarea la cap.51Autoritati executive, titlul cheltuieli de personal, art.10.01.12 indemnizatii persoane din
dafara institutiei, cu suma de 32,00 mu i lei;



-majorarea la cap.51Autoritati executive, titlul cheltuieli de personal, art.10.03.07 contributie asiguratorie
de munca, cu suma de 2,00 mu i lei;
-diminuarea la cap.51Autoritati executive, titlul cheltuieli de personal, art.10.01.01 salarii de baza, cu suma
de 2,00 mii lei;
- majorarea la cap.54 Servicii publice comunitare, titlul cheltuieli de personal, art.10.01.17 indemnizatie de
hrana, cu suma de 1,60 mu i lei;
- diminuarea la cap.54 Servicii publice comunitare, titlul cheltuieli de personal, art.10.01.11 salarii de baza,
cu suma de 1,60 mu i lei;

2. rectificarea bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii, ustfel:
Majorarea la venituri cu suma de 5,00 mu i lei:
- majorarea la art.36.02.50 alte venituri, cu suma de 5,00 mu i lei;
Majorarea la cheltuieli cu suma de 5,00 mu i lei:
- majorarea la cap.65 Invatamant, titlul cheltuieli materiale, art. 20.01.30 alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare, cu suma de 5,00 mu i lei.

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 aproba punctul
nr. 6 de pe ordinea de zi - Project de Hotarare privind infiintarea ;s1 organizarea SERVICIULU1 DE
ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AL COM. ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, cu 14 de voturi

pentru" ale cons ilierilor locali in functie, prezenti la sedinta, din totalul de 15 cons ilieri locali in functie.

Astfel Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu adopta Hotararea nr. 64 / 30.08.2019
privind infiintarea si organizarea SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AL
COM. ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, cu gestiune directa, serviciu public de interes local,
specializat, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al comunei ROATA DE JOS,
JUDETUL GIURGIU.

Nu mai sunt discutii Si dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 7 — Intrebari si
interpelari.
Dl. presedinte de sedinta da cuvantul consilieri locali.
Nu sunt inscrieri la cuvant.
DI. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi — Diverse.
Sunt invitati consilierii locali sa se inscribe la cuvant.
Se inscriu la cuvant: dl. Vacaru Traian si dl. primar.

Dl. presedinte de sedinta Popa Danut Nicolae da cuvantul d-lui. primar care vorbeste despre
derularea lucrarilor la scoala Cartojani,

Se da cuvantul d-lui. Vacaru Traian care aduce in discutie problema din strada Teilor, din sat
Cartojani, referitor la faptul ca strada este foarte ingusta. DI. primar spune ca se va rezolva, are in vedere
situatia si trebuiesc facute masuratori.

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta declara inchisa sedinta ordinara a Consiliului Local
al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu de astazi 30.08.2019.
Drept pentru care se incheie procesul verbal al sedintei ordinare de astazi 30.08.2019 in doua exemplare.

Presedint
POP AE

Secretar u.a.t.
ALEXANDRESCU CO I TA


