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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.  

Şedinţe ale comisiilor de 

specialitate  

Am participat la sedintele Comisiei Invatamant Cultura Sanatate, din 

care fac parte in calitate de membru. 

 

In cadrul comisiei am avut participat activ la aprobarea alocarii 

fondurilor necesare bunei gestionari a situatiei comunei.  

Am participat activ deasemenea la stabilirea nivelurilor si taxelor locale 

la dezbaterea proiectului de aprobarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli, a listei de investitii publice si a programului de investitii 

publice, a rectificarii bugetului local si utilizarii banilor publici in 

interesul comunitatii.  

Am sustinut initiativele privind obtinerea veniturilor la bugetul local.  

Am sustinut igienizarii unitatilor de invatamant de pe raza comunei si 

chiar reabilitarea acestora si sustinerea activitatilor sportive. 

    Am a participat activ la dezbaterea proiectelor privind intocmirea 

documentatiilor necesare pentru realizarea investitiilor pentru comuna 

Roata de Jos, Județul Giurgiu, dupa cum urmeaza: –“Dispensar uman în 

satul Cartojani, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu și a cheltuielilor eligibile și 

neeligibile;  

-“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;  

– “Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială nr. 2 (clasele I-VIII), 

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

– “Extindere Sistem Integrat de alimentare cu apă în satul Cartojani, comuna Roata 

de Jos, Județul Giurgiu” și cheltuielile eligibile și neeligibile;  

– “Construire Grădiniță cu 3 Săli de grupă cu program redus Roata de Jos”;  

– “Alimentare cu apă în satele Sadina și Roata de Jos, Județul Giurgiu”;  

– “Centru de zi Cartojani, sat Roata de Jos, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu”; 

- “Amenajare târg comunal Roata de Jos, Județul Giurgiu”;  

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

comuna Roata de Jos”;  

– “Extindere rețea canalizare, stație de epurare, stație vacuum în satul Cartojani, 

comuna Roata de Jos” și cheltuielile eligibile și neeligibile;  



–“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”;  

– “Alimentare cu apa în satul Roata de Jos – Roata de Jos”;  

–realizare lucrări de reabilitare tablou automatizare stație pompare apă potabilă;  

–Proiectul “Sistem Integrat de alimentare cu apă, stație de tartare apă, canalizare 

menajeră și stație de epurare, satul Cartojani, comuna 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; 

-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;  

- “Reabilitare, modernizare și extindere Școala nr. 1 cu clasele V-VIII, Comuna 

Roata de Jos, Satul Roata de Jos;  

– 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 “Planului de măsuri de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile 

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

Giurgiu” ;  

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

– 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 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”; 

      Am sustinut aprobarea statutului comunei, a planului de ocupare a 

functiilor publice, stabilirea numarului de asistenti persoanali pentru 

persoanele cu handicap grav astfel incat sa se asigure serviciile pentru 

cetatenii comunei.   

        Prin activitatea desfasurata in cadrul comisiei si a consiliului local 

am sustinut avizarea favorabila a proiectelor de hotararii in vederea  

adoptarii hotararilor Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul 

Giurgiu, in anul 2019.   

Întâlniri cu cetăţenii Am luat contact cu cetatenii, 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. 



Am discutat cu cetatenii din zona mea privind obligativitatea intretinerii 

santurilor din dreptul proprietatii pentru scurgerea apelor pluviale.  

 

Audienţe _____________ 

 

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

Activitatea în teritoriu 

 

 

 

Am informat cetatenii despre activitatea consiliului local si am purtat 

discutii cu acestia in vederea respectarii regulilor impuse de legislatia 

privind protectia mediului si implicit a celor impuse prin regulamentul 

de gospodariere si a modului in care trebuiesc depozitate deseurile 

menajere. 

Am sustinut dezvoltarea economico- sociala a comunei, pentru 

comunitatea din care fac parte, pentru binele locuitorilor.  

Am sustinut necesitatea intretinerii drumurilor in extravilan. 

Iniţiative  Am sustinut acordarea ajutoarelor pentru persoanele ce fac parte din 

grupurile vulnerabile si a acordarii ajutoarelor de urgenta pentru familiile 

celor care s-au aflat in situatii foarte grave si au avut nevoie de sprijun.  

 

Amendamente la 

proiectele de hotărâre de 

consiliu  

Nu este cazul. 

Misiuni oficiale în 

străinătate 

Nu este cazul.  

      Consilier  

                                                         MANEA MARIN VASILE  

 

 



 

 

 

 

 


