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Raport de activitate pentru anul 2019 

 

Şedinţe ale consiliului 

local  

Am luat parte la toate sedintele Consiliului Local al Comunei Roata 

de Jos, ce au avut loc in anul 2019.   

Şedinţe ale comisiilor de 

specialitate  

Am participat la toate sedintele de specialitate ce au avut loc la 

Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare 

Europeana, Amenajarea teritoriului, Urbanism si Investitii si am 

participat la dezbaterea proiectelor de hotarare si adoptarea unui 

numar de 99 de hotarari ale Consiliului Local al Comunei Roata 

de Jos, acestea fiind hotararile in totalitate adoptate in anul 2019 

de Consiliul Local.  

Am susținut proiectele de hotarare privind aprobarea bugetului 

local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu, de rectificare a bugetului, de probare a a regulamentului 

de organizare si functionare a Consiliului Local conform OUG 

57/2019, de reorganizare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de 

Urgenta, de aprobare a Statului de functii si organigramei 

aparatului de specialitate al primarului si serviciilor de interes 

local, de aprobare a nivelurilor taxelor si impozitelor locale, de 

infiintare a serviciilor de apa si canal si serviciului de iluminat 

public, servicii cu personalitate juridica si proiectele de hotarare 

pentru aprobarea investițiilor mari in comuna.  

O parte din aceste proiecte sunt dupa cum urmeaza:  

–“Înființare 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”;  



– 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. 

Întâlniri cu cetăţenii             Am purtat discutii cu cetatenii privind constientizarea 

respectarii regulamentului de gospodarie comunala si indeplinirii 

obligatiilor prevazute de legislatia privind protectia mediului 

stabilite in sarcina cetateanului, referitor la depozitarea deseurilor 

menajere, pentru pastrarea unui mediu curat.  

          Am adus la cunostinta cetatenilor din satul Cartojani 

realizarii despre obiectivele de investitii in derulare respectiv  

referitor la Centru de zi in sat Cartojani si Infiintare Dispensar 

Uman, modernizare strazi, Sistem Integrat de apa si canal, 

reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala nr. 2 

Cartojani, si altele.  

        Dupa intalnirile cu cetatenii luand la cunostinta despre nevoile 

acestora am incercat intotdeauna sa-i sprijin in rezolvarea 

problemelor si deasemenea sa ii ajut sa constientizeze importanta 

indeplinirii de catre acestia a obligatiilor stabilite prin regulamentul 

de gospodarire in sarcina lor. 

        Am menținut legatura dintre Scoala Gimnaziala nr. 2 

Cartojani si Consiliul Local, fiind membru in Consiliul de 

Administratie al Scolii Consiliul Local si am prezentat problemele 

cu care se confrunta, propunand rezolvarea acestora.  

 

Initiativa Considera ca trebuiesc luate masuri cu privire la depozitarea 

deseurilor in extravilan si gasirea unei solutii de monitorizare a 

depozitarilor necontrolate in aceasta zona si ca se impune 

diminuarea taxei de gunoi.  

 

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

 

Activitatea în teritoriu 

 

 

 

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. 

 



Iniţiative  Am sustinut acordarea unui ajutor de urgenta care nu dispune de 

posibilitati financiare pentru tratament.   

Amendamente la 

proiectele de hotărâre de 

consiliu 

 

__________ 

Misiuni oficiale în 

străinătate 

Nu este cazul.  

       

 

Consilier 

TOGHINA MARIAN  


