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Raport de activitate pentru anul 2019 

Şedinţe ale consiliului 

local  

Am luat parte la sedintele Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, ce 

au avut loc in anul 2019.  

Începând cu 07 iunie 2019 nu am mai avut calitatea de viceprimar, ca 

urmare a demisiei, îndeplinind doar atribuțiile de consilier local în cadrul 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

Şedinţe ale comisiilor de 

specialitate  

Am participat la toate sedintele Comisiei Juridice si pentru Apararea 

Ordinei Publice, din care fac parte în calitate de președinte.  

În cadrul comisiei am participat la dezbaterea proiectelor privind 

aprobarea documentatiilor tehnico – economice pentru realizarea 

investitiilor majore si am sustinut aplicarea pentru accesarea fondurilor 

europene sau guvernamentale pentru realizarea investitiilor in 

infrastructura drumuri, apa si canal in comuna și alte acțiuni ce vizeaza 

buna gestionare a serviciilor catre cetaenii comunei, a administrarii 

domeniului public si privat al acesteia, a funcționarii aparatului de 

specialitate alprimarului si serviciilor de interes local, dupa cum 

urmeaza: 

– Aprobarea actualizării indicatorilor economici actualizati conform OUG 114/2018 

pentru obiectivul de investiții “Înființare Dispensar uman în satul Cartojani, comuna 

Roata de Jos, Județul Giurgiu și a cheltuielilor eligibile și neeligibile;  

– Aprobarea indicatorilor economici actualizati conform OUG 114/2018 pentru 

obiectivul de investiții “Modernizare drumuri de interes local în comuna Roata de Jos și 

înființare Pod peste Râul Dâmbovnic, pe Strada Râului în Punctul “La tractoare” sat 

Cartojani și cheltuielile eligibile și neeligibile;  

– Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati conform OUG 114/2018 

pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială 

nr. 2 (clasele I-VIII), comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu și a cheltuielilor eligibile și 

neeligibile;  

– Aprobarea actualizării indicatorilor economici actualizati conform OUG 114/210 

pentru obiectivul de investiții “Extindere Sistem Integrat de alimentare cu apă în satul 

Cartojani, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu” și cheltuielile eligibile și neeligibile;  

– Aprobare modificare Stat de funcții si Organigrama ale Aparatului de Specialitate al 

Primarului Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu;  

– Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati conform OUG 114/2018 

pentru obiectivul de investiții “Construire Grădiniță cu 3 Săli de grupă cu program 

redus Roata de Jos”;  

– Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati conform OUG 114/2018 

pentru obiectivul de investiții “Alimentare cu apă în satele Sadina și Roata de Jos, 

Județul Giurgiu”;  

– Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati conform OUG 114/2018 

pentru obiectivul de investiții “Centru de zi Cartojani, sat Roata de Jos, comuna Roata 

de Jos, Județul Giurgiu”; 

– Aprobarea achiziționării unui număr de 2500 publele;  

– Aprobarea achiziționării de tablouri de automatizare și pompe submersibile ape uzate 

în vederea reabilitării stațiilor de pompare ape uzate din rețeaua de canalizare, sat Roata 

de Jos, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

– Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati conform OUG 114/2018 

pentru obiectivul de investiții “Amenajare târg comunal Roata de Jos, Județul Giurgiu”;  



– Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții 

“Branșamente de apă și racorduri la canalizare în satele Sadina și Roata de Jos, comuna 

Roata de Jos”;  

– Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati conform OUG 114/2018 

pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea canalizare, stație de epurare, stație 

vacuum în satul Cartojani, comuna Roata de Jos” și cheltuielile eligibile și neeligibile;  

– Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati conform OUG 114/2018 

pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumuri de interes local in satele Roata de 

Jos, Roata Mică, Sadina și Cartojani și reabilitare sistem de scurgere si evacuare ape 

pluviale pe străzile Perolistului, Constituției, Meșteșigarului și Râului, în comuna Roata 

de Jos, Județul Giurgiu”;  

– Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati conform OUG 114/2018 

pentru obiectivul de investiții “Branșamente de apă și racorduri la canalizare în satele 

Sadina și Roata de Jos, comuna Roata de Jos”;   

– Aprobarea externalizării serviciilor de contabilitate din Aparatul de Specialitate al 

Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

– Aprobare prelungire Scrisoare de garanție din partea Fondului de Garantare a 

Creditului Rural – I.F.N. S.A. pentru implemntarea proiectului “Construire Grădiniță cu 

3 săli de grupă cu program redus – Roata de Jos” ;  

– Aprobare prelungire Scrisoare de garanție din partea Fondului de Garantare a 

Creditului Rural – I.F.N. S.A. pentru implemntarea proiectului “Centru de zi sat 

Cartojani”;  

– Aprobare prelungire Scrisoare de garanție din partea Fondului de Garantare a 

Creditului Rural – I.F.N. S.A. pentru implemntarea proiectului “Alimentare cu apa în 

satul Roata de Jos – Roata de Jos”;  

– Aprobare realizare lucrări de reabilitare tablou automatizare stație pompare apă 

potabilă;  

– Aprobare indicatori tehnico - economici actualizați la Proiectul “Sistem Integrat de 

alimentare cu apă, stație de tartare apă, canalizare menajeră și stație de epurare, satul 

Cartojani, comuna Roata de Jos” ;  

– Aprobarea taxei speciale pentru serviciile de vidanjare desfășurate de către Serviciul 

Public de Gospodărie Comunală Roata de Jos;  

– Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 2.500.000 lei, 

în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes local finanțate 

din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană; 

– Aprobarea cheltuielilor necesare pentru realizare împrejmuire la obiectivul de 

investiții “Centru de zi și Dispensar Uman Cartojani;   

- Aprobarea cheltuielilor necesare achiziționării de mobilier și reabilitare termică la 

Scoala Gimnazială nr. 2 Cartojani;   

– Aprobarea cheltuielilor necesare obiectivului de investiții Grup sanitar la Școala 

Sadina, Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

– Aprobarea cheltuielilor necesare achiziționării de mobilier și aparatură electronica 

pentru dotarea Dispensarului Uman Cartojani;  

- Aprobarea înființării și organizării Serviciului de alimentare cu apă și canalizare al 

com. Roata de Jos, Județul Giurgiu: serviciu public de interes local specializat, cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu;  

- Aprobarea înființării Serviciului de iluminat public comuna Roata de Jos, Județul 

Giurgiu;  

– Aprobarea cheltuielilor necesare întocmirii documentației tehnice faza de autorizare 

I.S.U. pentru “Extindere școală existentă cu corp de clădire – Grădiniță cu două grupe 

din localitatea Roata de Jos, zona Cătunu” și “Reabilitare și extindere Grădiniță cu două 

grupe din localitatea Cartojani “;  

- Aprobare proiect “Reabilitare, modernizare și extindere Școala nr. 1 cu clasele V-

VIII, Comuna Roata de Jos, Satul Roata de Jos, COD SMIS 120324;  

– Aprobarea cheltuielilor necesare pentru reparații curente la sistemul de alimentare cu 

apă și canalizare la Blocul nr. 1 TESA, Aleea Magnoliei nr. 8 și Blocul nr. 2 Burlaci,  

Aleea Brazilor, Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

– Aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării proiectelor de atribuire 

a contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a 

contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative la nivel local , pentru perioada septembrie 2020 – 2023 în cadrul Programului 

pentru Școli al României;     

– Aprobare revizuire a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului 

Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu ;  

– Aprobarea organizării evenimentului “Nunta de aur” prin acoradarea unor premii și 



diplome de fidelitate cuplurilor care au împlinit 50 ani de la căsătorie ;  

– Aprobarea “Planului de măsuri de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile 

provenite de la populație și agenții economici în comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu” 

;  

– Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții 

“Extindere sistem de canalizare în satele Roata de Jos, Roata Mică și Sadina”;  

– Aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la 

nivelul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

– Aprobarea desființării construcției anexă identificată în Planul cadastral nr. 491 – C2, 

cu o suprafață de 92 mp, magazie, situată în incinta Școlii Gimnaziale nr. 2, sat 

Cartojani, Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

– Aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “Proiectare și 

execuție branșamente la rețeaua de distribuție gaze naturale în comuna Roata de Jos, 

Județul Giurgiu ;  

– Aprobarea instituirii unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a 

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 

inclusiv datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ 
teritorială a comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;  
- Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați “CENTRU DE ZI SAT 

CARTOJANI, JUDEȚUL GIURGIU” conform dispozițiilor de șantier nr. 1 și 

2/16.08.2019 înticmite de S.C. BOMACA PROIECT S.R.L. și aprobarea noii valori a 

devizului general al obiectivului de investiții;  

- Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții 

“Execuție racorduri gaze naturale în comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu”;  

– Aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 și alte taxe locale 

assimilate acestora precum și amenzile aplicabile în anul 2020 pentru comuna Roata de 

Jos, Județul Giurgiu.  

      Am sustinut adoptarea hotararilor Consiliului Local din anul 2019.  

In cadrul comisiei am sustinut alocarea fondurilor necesare bunei 

gestionari a situatiei economice a comunei, pentru modernizarea 

drumurilor, pentru rezolvarea problemei scurgerii apelor pluviale si la 

stabilirea nivelului taxelor si impozitelor locale și aprobarea continuității 

serviciului de salubrizare, de infiintare a serviciului public de apa si 

canal si a serviciului de iluminat public, ambele cu persinalitate juridical, 

la nivelul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

     Am luat contact cu cetatenii, in si am incercat sa cunosc problemele 

acestora pentru a –i putea reprezenta, in consiliu, prin calitatea de 

consilier, in scopul rezolvarii  problemelor cu care se confrunta. 

Audienţe _____________ 

Sesiuni de instruire Nu am participat la cursuri sau sesiuni de instruire. 

Activitatea în teritoriu 

 

 

 

Am discutat cu cetatenii in vederea constientizarii importantei respectarii 

regulilor impuse de legislatia protectiei mediului si implicit a celor 

impuse prin regulamentul de gospodariere a depozitarii deseurilor la 

pubelele puse la dispozitie de catre operatorul de salubrizare . 

Am ridicat problema sanctionarii sau constrangerii prin modalitatile 

prevazute de legislatia in vigoare a persoanelor care nu respecta regulile 

de depozitare a deseurilor menajere a celor ce depoziteaza alte deseuri 

decat cele menajere in pubelele puse la dispozitie de operatorul autorizat.  

Am sustinut dezvoltarea economico- sociala a comunei, pentru 

comunitatea din care fac parte, modernizarea drumurilor si realizarea 

infrastructurii de apa si canal, si asigurarea ordinei publice prin 

supravegherea cu camere video, pentru binele locuitorilor.  



Iniţiative  Am sustinut intretinerea scolilor din comuna si dezvoltarea activitatilor 

cultural sportive si crearea unor conditii pentru ca tineretul din comuna 

sa poata desfasura activitati sportive si sprijinirea bisericii – parohia 

Roata de Jos.  

Am sustinut deasemenea acordarea ajutoarelor de urgenta pentru cetateni 

din comuna aflati in situatii deosebit de grave, ce necesitau un sprijin din 

partea autoritatilor locale. 

Amendamente la 

proiectele de hotărâre de 

consiliu 

Nu este cazul. 

Misiuni oficiale în 

străinătate 

Nu este cazul.  

 

 

      Consilier  

                                                                   VOICU ION  

 

 

 

 

 

 

 


