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

30.12.2019

Incheiat azi data de 30.12.2019, cu ocazia intrunirii in sedinta ordinara a Consiliului Local
al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

La sedinta sunt prezenti in unanimitate, respectiv in numar de 10 consilieri locali in functie,
dl. Primar Ghidanac Mann , secretarul comunei d-na. Alexandrescu Camelia Constanta, d-na.
Miroiu Ilinca administratorul public al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, dna Moise Adriana
Alina — consilier in cadrul Compartimentului Investitii Achizitii si Integrare Europeana Si consilier
juridic d-na. Neata Verginia.

Lipsesc consilieni locali : dl. Gheorghe Florin care a anuntat ca se afla la spital cu fratele
care are probleme grave de sanatate, dl. Mann Constantin, dl. Toghina Marian, dl. Moise Dumitru
si dl.Stan Marian

Se trece la punctul nr. 1 - Aprobarea ordinii de zi a edintei ordinare a Consiliului
Local at comunei Roata de Jos, din data de 30.12.2019

Dl. Presedinte de sedinta da cuvantul domnului Primar pentru a da citire Ordinii de zi cu
care a fost convocat in sedinta ordinara Consiliul Local.

Domnul primar citeste ORDINEA DE ZI, care este urmatoarea:
1.- Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Roata de Jos, din
data de 30.12.2019.
2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Roata de
Jos din data de 13.12.2019.
3. - Project de Hotarare privind aprobarea retelei de invatamant preuniversitar de pe raza unitatii
administrativ-teritoriale comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru anul scolar 2020-2021.
Initiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Proiectul de Hotarare este insotit de referatul de aprobare al primarului;
Prezinta Raport de specialitate — Compartimentul Contabilitate Buget Impozite si Taxe Locale,
secretar general u.a.t.;
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;
4. Intrebari.Interpelari;
5. Diverse.

Dumnealui propune deasemnea suplimentarea ordinii de zi cu inca un punct, respectiv
punctul - Project de Hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2020 si alte taxe locale asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in anul
fiscal 2020, pentru comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Proiectul de Hotarare este insotit de referatul de aprobare al primarului;
Prezinta Raport de specialitate — administrator public, Compartimentul Contabilitate Buget
Impozite si Taxe Locale, consilier juridic;
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;



Dl. Presedinte de sedinta Stafie Mihai, intreaba daca mai sunt si alte propuneri comentarii
sau obiectiuni cu privire la Proiectul de ordine de zi si a propunerii de suplimentare, facuta de
primarul comunei, dl. Ghidanac Mann.

Nu mai sunt inscrieri la cuvant si nici propuneri sau obiectiuni privind ordinea de zi,
suplimentata a sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, de
astazi 30.12.2019 si dl.presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi suplimentata, asa cum a
fost propusa de dl. primar.

In urma votului liber exprimat se aproba, ORDINEA DE ZI suplimentata propusa de
primarul comunei cu 10 voturi "pentru", al consilierilor in functie, prezenti la sedinta din totalul
de 15 consilieri locali in functie., care este urmatoarea :

1.- Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Roata de Jos, din
data de 30.12.2019.
2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Roata de
Jos din data de 13.12.2019.
3. - Proiect de Hotarare privind aprobarea retelei de invatamant preuniversitar de pe raza unitatii
administrativ-teritoriale comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru anul scolar 2020-2021.
Initiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
Proiectul de Hotarare este insotit de referatul de aprobare al primarului;
Prezinta Raport de specialitate — Compartimentul Contabilitate Buget Impozite si Taxe Locale,
secretar general u.a.t.;
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;
4. Proiect de Hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
Si alte taxe locale asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2020, pentru
comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu.
5. Intrebari.Interpelari;
6. Diverse.

Dl. Presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul 2 de pe ordinea de zi - Aprobarea
procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Roata de Jos din data de
13.12.2019 Si da cuvantul d-nei secretar general al u.a.t. comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu,
care da citire procesului verbal al sedintei Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul
Giurgiu din data de 13.12.2019.

Dl. presedinte de sedinta invita consilierii sa se inscrie la cuvant pentru discutii sau
prezentarea obiectiunilor Cu privire la consemnarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local
al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, din data de 13.12.2019.

Nu sunt inscrieri la cuvant, deci nu sunt comentarii sau obiectiuni referitor la procesul
verbal al sedintei din data de 13.12.2019.

D-na. secretar general al u.a.t. supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare a
Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu din data de 13.12.2019.

In urma votului liber exprimat se aproba proiectul de hotarare mai sus mentionat cu un
cvorum de 10 voturi "pentru", reprezentand votul exprimat de consilierii locali prezenti la sedinta,
din totalul de 15 consilieri locali in functie.

Dl. Presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul 3 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 2020-
2021. Initiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu si da cuvantul dlui primar care



prezinta de hotarare si expune motivele pentru care a fost initiat proiectul de hotarare, mai sus
enuntat.

D-na. secretar general al u.a.t. precizeaza ca proiectul de hotarare este insotit de
documentele prevazute de lege, de raportele de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, si de avizul conform emis de ISJ GIURGIU.

Dl. presedinte de sedinta invita consilierii sa se inscrie la cuvant pentru discutii sau
prezentarea obiectiunilor cu privire laproiectul de hotarare prezentat.

Nu sunt inscrieri la cuvant, deci nu sunt comentarii sau obiectiuni si dl. presedinte de
sedinta Stafie Mihai supune la vot proiectul de hotarare prezentat.

In urma votului liber exprimat se aproba proiectul de hotarare mai sus mentionat Cu un
cvorum de 10 voturi "pentru", reprezentand votul exprimat de consilierii locali prezenti la
sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie.

Astfel Consiliul Local a adoptat Hotararea nr. 98 / 30.12.2019 pentru aprobarea retelei
de invatamant preuniversitar de pe raza unitatii administrativ-teritoriale comuna Roata de
Jos, Judetul Giurgiu, pentru anul scolar 2020-2021.

Dl. presedinte de sedinta, Stafie Mihai anunta trecerea la punctul nr. 4 — Project de
Hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 si alte
taxe locale asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2020, pentru
comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, al carui initiator este Primarul Comunei Roata de Jos,
dl. Ghidanac Mann. D1 presedinte desedinta da cuvantul d-lui primar care prezinta proiectul de
hotarare. Dumnealui precizeaza ca valorile se mentin la nivelul aprobat pentru ultimii doi ani, 2018
si 2019, cu completarile aduse prin hotarari adoptate ulterior actelor administrative prin care s -a
aprobat nivelurile taxelor si impozitelor locale.

D-na. secretar general al u.a.t. precizeaza ca proiectul de hotarare este insotit de
documentele prevazute de lege si de raportele de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos.

Dl. presedinte de sedinta invita consilierii sa se inscrie la cuvant pentru discutii sau
prezentarea obiectiunilor cu privire laproiectul de hotarare prezentat.

Nu sunt inscrieri la cuvant, deci nu sunt comentarii sau obiectiuni si dl. presedinte de
sedinta Stafie Mihai supune la vot proiectul de hotarare prezentat.

In urma votului liber exprimat se aproba proiectul de hotarare mai sus mentionat Cu un
cvorum de 10 voturi "pentru", reprezentand votul exprimat de consilierii locali prezenti la
sedinta, din totalul de 15 consilieri locali in functie.

Astfel Consiliul Local a adoptat Hotararea nr. 99 / 30.12.2019 privind stabilirea
nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 si alte taxe locale asimilate acestora
precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2020, pentru comuna Roata de Jos, Judetul
Giurgiu.

Dl. presedinte de sedinta, Stafie Mihai anunta trecerea la punctul nr. 5 — Intrebari,
Interpelari. Invita consilierii sa se inscrie la cuvant. Nu sunt inscrieri la cuvant.

Dl. presedinte de sedinta, Stafie Mihai anunta trecerea la punctul nr. 6 —
Diverse. Se inscribe la cuvant dl. Stafie Mihai. Nu mai sunt alte inscrieri la cuvant.

Dl. Stafie Mihai spune despre necesitatea realizarii racordului de apa al Strazii Bujori cu
linia principala si despre faptul ca nu s -au inlocuit lampile arse de la iluminatul public in zona
Satul nou. Deasemenea dumnealui insista ca nu s -a luat nici o masura in privinta asfaltului in
dreptul proprietatii sale, Stafie Mihai si a lui Lupescu Marian, unde asfaltul are un nivel sub nivelul
canalului de scurgere, jar la ploi se formeaza balti, care raman chiar su cateva zile. Roaga sa se ia
masuri.

Dl. primar vorbeste despre reteaua de apa. Dumnealui spune ca se vor lua masuri, va lua
legatura executantul.



Nu mai sunt discutii si dl. Presedinte de sedinta daclara inchisa sedinta ordinara de astazi
30.12.2019 a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, JudetulGiurgiu.

Drept pentru care incheie procesul verbal de sedinta in doua exemplare.

PRESEDINTE DE SfPINTA ,
STAFIE MIHAI
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