- PROCES- VERBAL

^EDINÄ ORDINARA
Consiliul Local Joia
Incheiat azi - 03.12.2020 n sedint ordinara_a Consiliului Loeal Joita, convocatá
conform art. (133), alin. (1) din OUG nr. 57/2019- privind Codul Administrativ.

Prezent: 13(treisprezece) consilieri locali din numrul
Consiliului Local Joia stabilit prin ordin al prefectului.
Pre_edintele de _edin

-

de 13(treisprezece), membri ai

consilier local Tudorache Petre, deschide oficial _edin a,

conform art. 137 din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, _edinta este declarat

legalconstituit.
Mentionam_ c la aceast sedint Sunt_prezenti Subprefectul Judetului Giurgiu

domnul Mircl-Dragos Brägaru cat _i presedintele Consiliului judetean Giurgiu domnul
Dumitru Beianu.
In continuare, ordinea de zi a _edinei ordinare, pentru ziua de 03.12.2020, ora 10
conform Dispoziiei nr. 134/25.11.2020, este prezentat de pre_edintele de _edin:

. Proiect de hotarare nr. 4/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare
a Consiliului Local al Comunei Joia - initiator primar comuna,
a) Referat de aprobare înregistrat sub nr. 6942/23.11.2020, a primarului Comunei Joita;
b) Raportul secretarului general înregistrat sub nr. 6943/23.11.2020;
c) Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Joia;
2. Proiect de hotarare nr. 5/2020 privind rectificarea bugetului Comunei Joia, Judeul
Giurgiu, pentru anul 2020 - initiator primar comuna;

a) Referat de aprobare înregistrat sub nr. 6893/19.11.2020, a primarului Comunei Joia;

b)- Raportul compartimentului - contabilitate înregistrat sub nr. 6894/19.11.2020;
c) Anuntul privind procesul de elaborare al ,,Proiectului de hotärâre privind aprobarea

rectificrii

bugetului Comunei Joia, Judetul Giurgiu pentru anul 2020, nr. 6911/20.11.2020;

d) Procesul verbal de afisare ,Proiect de hotrâre privind rectificarea bugetului Comunei
Joita, Judetul Giurgiu pentru anul 2020, nr. 6911/20.11.2020;
e) Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Joita;
3. Proiect de hotarare nr. 6/2020 privind aprobare deviz general faza PTH _i actualizare

buget indicativ pentru investiia

,MODERNIZARE, RENOVARE I DOTARE CMIN

CULTURAL, COMUNA JOIA, JUDEUL GIURGIU"- initiator primar comuna;
a) Referat de aprobare înregistrat sub nr. 6940/23.11.2020, a primarului Comunei Joia;
b) Raportul secretarului general înregistrat sub nr. 6941/23.11.2020;
c) Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Joita;
d) Deviz eneral de la S.C. INTERCONFORMITY MANAGEMENT SRL - înregistrat cu
nr. 4338/10.08.2020 - al obiectivului de investiie:"

»Modernizare, renovare _i dotare c min

eultural, comuna Joita, judeul Giurgiu";
4. Proiect de hotarare nr. 7/2020 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiii

,Realizare împrejmuire i amenajare incint

capelä, sat Bîcu,

comuna Joita, judetul Giurgiu" - initiator primar comuna;

a) Referat de aprobare înregistrat sub nr. 6938/23.11.2020 a primarului comunei Joia, Judeul

Giurgiu,
b) Raportul compartimentului de contabilitate , înregistrat sub nr. 6939/23.11.2020;
c) Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
d) Deviz general de la S.C. INTERCONFORMITY MANAGEMENT SRL - înregistrat cu
nr. 6594/04.11.2020 - al obiectivului de investi ie,

capel,

-

Realizare împrejmuire i

amenajare incintä

sat Bîcu, comuna Joita, judetul Giurgiu";

5. Proiect de hotarare nr. 8/2020 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului
UrbanisticGeneral al comunei Joita, pân la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General
iniiator primar comun,

a) Referat de aprobare înregistrat sub nr. 6891/19.11.2020, a primarului Comunei Joita;

b) Raportul compartimentului -urbanism înregistrat sub nr. 6892/19.11.2020;
c) Avizele comisilor de specialitate din cadrul Consiliului local Joita;
6. Proiect de hotarare nr. 9/2020 privind modificarea Art. I _i Art. 3 din
32/30.07.2020 -

clädire
Malu'
iniiator
a)

privind închirierea prin licitaie

public

a unui spaiu

HCL nr.

aflat in imobilul-

"Construcie vestiare sportive _i cabinete medicale individuale la baza sportiv
Rogu" comuna Joia, judet Giurgiu, cu destinaia cabinet medical individual
primar comun;
Referat de aprobare înregistrat sub nr. 6934/23.11.2020, a primarului Comunei Joia;

b) Raportul compartimentului achiziii

publice înregistrat sub nr. 6935/23.11.2020;

c)Adresa nr. 20124/30.10.2020-Instituia Prefectului Giurgiu;
d) Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Joia;
7. Proiect de hotarare nr. 10/2020 privind aprobarea burselor de merit pentru elevii de la

cursurile cu frecven
din învmântul
preuniversitar de stat, la nivelul comunei Joia,
Giurgiu pentru anul _colar 2019-2020 semestrulI- initiator primar comuna,

judeul

a) Referat de aprobare înregistrat sub nr. 6936/23.11.2020, a primarului Comunei Joia;

b) Raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr. 6937/23.11.2020;
c) Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Joia;
8. Proiect de hotarare nr. 11/2020 privind emiterea acordului de principiu pentru acordarea
de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea _i
facilitilor
fiscale prevzute

functionarea parcurilor industriale, în vederea sprijinirii investiiilor initiale ce umeaz a fi

realizate în , PARC INDUSTRIAL, SAT BiCU, COMUNA JOIA,

JUDETUL GIURGIU".

initiator primar comuna;

a) Referat de aprobare înregistrat sub nr. 6945/23.11.2020 a primarului comunei Joita,

Judetul Giurgiu

b) Raportul compartimentului de contabilitate, înregistrat sub nr. 6946/23.11.2020;

c) Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Joia;

d) Cererea de acord de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea
investiiilor

iniiale realizate în parcurile industriale înregistrat

sub nr. 4305/07.08.2020

- de la SC Emag Operations SRI.

9. Probleme diverse.
Se supune la vot ordinea de zi: Se înregistreaz
pentru" ordinea de zi prezentat,

urmtorul

rezultat: 13(treisprezece) voturi

ordinea de zi este aprobat.

Ulterior, pre_edintele de _edin supune la vot procesul verbal de la edina anterioar.
Nu sunt obiecii de fond sau de form în ceea ce prive_te redactarea i coninutului acestui
proces verbal de _edint.
Se supune aprobrii procesul verbal anterior de _edinä _i se
înregistreaz urmtorul rezultat: 13(treisprezece) consilieri locali din numrul de
13(treisprezece), au votat "pentru".

In continuare, se trece la dezbaterea ordinii de zi aprobate anterior.

Pre_edintele de _edin

prezint primul proiect de hotrâre:

Proiect de hotarare4/2020 privind

aprobarea Regulamentului de organizare _i functionare a Consiliului Local al Comunei Joitainitiator primar comun,
Primarul comunei Joita cite_te referatul de aprobare. Raportul este prezentat de ctre

secretarul

general.
Comisiile de specialitate prezinta aviz favorabil.
Domnul Balan Vi_inel prezint 10 amendamente la proiectul menionat anterior, acestea sunt
supuse aprobrii consiliului local, îns rezultatul este de 12 voturi împotriva acestora, deci
acestea nu sunt aprobate de ctre domnii consilieri.

Domnul Drago_ Pintenaru dore_te lamuriri cu privire la filmarea _edinelor,
îi spune ca este trecut în regulament acest lucru.

unul dintre consilieri

Se

dezhtut.

prezentat _i
_i se supune la vot proiectul de
Nu mai sunt alte discui
a domnului Pintenaru
voturi
abtinere
,.pentru"o
inregistreaz urmtorul rezultat: 11(unsprezece)
domnului Balan Vi_inel.
Dragos i un vot înmpotriv al
HCL
- Joita cu nr. 4/03.12.2020.
Consiliul local Joita adopt
Proiect de hotarare nr. nr. 5/2020 privind rectificarea
Al doilea proiect de hotarare:
anul 2020 initiator primar comuna;
bugetului Comunei Joia, Judeul Giurgiu, pentru
de
re feratul
aprobare. Raportul este prezentat de ctre
hotrâre

Primarul comunei

Joita cite_te

contabil.
Comisiile de specialitate prezinta aviz favorabil.
Doamna contabil prezint rectificarea bugetului, le explic
bani acolo unde
nu sunt suficieni

era necesar

le aduce la

cuno_tin

c

exist

o

restant

factur

a pus

pentru trotuare,

bani pentru acoperirea acesteia.

proiectul de hotrâre
voturi
,pentru" _i un
12(doisprezece)

si

discuii

Nu mai sunt alte

inregistreaz

i

domnilor consilieri c

rezultat:

urmtorul

se supune

la

vot

prezentat si dezbtut.
vot

impotriv

-

Se

domnul

Balan Vi_inel.
Consiliul local Joia adopt HCL - Joia cu nr. 5/03.12.2020.
Al treilea proiect de hotarare: Proiect de hotarare nr. 6/2020 privind aprobare deviz

general faza PTH _i actualizare buget indicativ pentru investiia

RENOVARE I

DOTARE CMIN

,,MODERNIZARE,

CULTURAL, COMUNA JOIA,

JUDEUL

GIURGIU"- initiator primar comuna;
Primarul comunei Joia

cite_te referatul de aprobare. Raportul este prezentat de ctre

contabil.

Comisiile de specialitate prezinta aviz favorabil
Li se explic domnilor consilieri c este vorba despre proiectul fcut pe fonduri europene cei de
la AFIR au solicitat s se aprobe devizul general ce cuprinde i indicatorii tehnico economici i
PTH -ul.
Nu mai sunt alte discutii si se supune la vot proiectul de hotrâre

inregistreaz

urmtorul

prezentat si dezbtut.

rezultat: 12 (doisprezece) voturi ,pentru" _i un vot împotriv

Se

domnul

domnul Balan Vi_inel Costel.
Consiliul local Joi a

adopt

HCL - Joi a

cu nr. 6/03.12.2020.

Al patrulea proiect de hotarare: Proiect de hotarare nr. 7/2020 privind privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiii ,Realizare împrejmuire i
amenajare incint

capel ,

Primarul comunei Joia

sat Bicu, comuna Joita, judetul Giurgiu" - initiator primar comuna;

cite_te referatul de aprobare. Raportul este prezentat de ctre

contabil.

Comisiile de specialitate prezinta aviz favorabil.
Domnul primar le explic

aprob

domnilor consilieri c este vorba despre Capela de la Bicu _i aici se

indicatorii tehnico

economici, au intervenit modificri

de pre

materialele de constructii etc.
Nu mai sunt alte discutii si se supune la vot proiectul de hotråre

în ceea ce prive_te

prezentat si dezbtut.

Se

inregistreaz urmtorul reultat: 13 (treisprezece) voturi ,pentru".
Consiliul local Joia adopt HCL Joita cu nr. 7/03.12.2020.
Al cincilea proiect de hotarare: Proiect de hotarare nr. 8/2020 privind prelungirea termenului
de valabilitate a Planului UrbanisticGeneral al comunei Joia, pân la intrarea în vigoare a noului
Plan Urbanistic General iniiator
primar comun,
Primarul comunei Joia cite_te referatul de aprobare. Raportul este prezentat de ctre
-

consilierul urbanism.
Comisiile de specialitate prezinta aviz favorabil.
Domnilor consilieri li se
prezintgrafica PUG -ului anterior ce este supus prelungirii valabilitii,
de ctre domnul
primar.
Nu mai sunt alte discutii si se
supune la vot proiectul de hotrâre prezentat si dezbtut. Se
înregistreaz urmtorul rezultat: 13 (treisprezece) voturi ,,pentru".
Consiliul local Joia adopt HCL Joita cu nr. 8/03.12.2020.
Al _aselea proiect de hotarare: Proiect de hotarare nr.
9/2020 privind modificarea Art. 1 _i
Art. 3 din HCL nr. 32/30.07.2020
privind închirierea prin licitaie public a unui spaiu
-

aflat in imobilul-clädire "Construcie vestiare sportive i cabincte medicale individuale la
baza sportiv Malu' Ro_u" comuna Joia, judet Giurgiu, cu destinaia cabinet medical
individual - ini iator

primar comun ;

Primarul comunei Joita cite_te referatul de aprobare. Raportul este prezentat de ctre

consilierul

achiziii publice.
Comisiile de specialitate prezinta aviz favorabil.
Secretarul general le spune domnilor consilieri ca este vorba despre HCL nr. 32/2020 _i trebuie
s se modifice art. I _i art. 3.
Nu mai sunt alte discutii si se supune la vot proiectul de hotrâre prezentat si dezbtut. Se
înregistreazä urm torul

rezultat: 12 (doisprezece) voturi ,,pentru" _i un vot împotriv

domnul Balan Vi_inel Costel.
Consiliul local Joia adopt HCL -Joia

- domnul

cu nr. 9/03.12.2020.

Al _aptelea proiect de hotarare: Proiect de hotarare nr. 10/2020 privind aprobarea burselor de
merit pentru elevii de la cursurile cu frecven
din învmântul
preuniversitar de stat, la nivelul
comunei Joia,
judeul Giurgiu pentru anul _colar 2019-2020 semestrul II- initiator primar

comun;
Primarul comunei Joia

cite_te referatul de aprobare. Raportul este prezentat de ctre

contabil.

Comisiile de specialitate prezinta aviz favorabil.
Nu mai sunt alte discutii si se supune la vot proiectul de hotrâre

înregistreaz

urmtorul

Consiliul local Joia

prezentat si dezbâtut. Se

rezultat: 13 (treisprezece) voturi ,pentru".

adopt

HCIL - Joita cu nr. 10/03.12.2020.

Al optulea proiect de hotarare: Proiect de hotarare nr. 11/2020 privind emiterea acordului de

principiu pentru acordarea facilitilor
fiscale prevzute
de art. 20 din Legea nr. l86/2013
privind constituirea _i funcionarea parcurilor industriale, în vederea sprijinirii investiiilor
iniiale ce urmeaz a fi realizate în ,, PARC INDUSTRIAL, SAT BICU, COMUNA JOIA,

JUDEUL GIURGIU"- initiator primar comuna;
Primarul comunei Joita cite_te referatul de aprobare. Raportul este prezentat de ctre

contabil.

Comisiile de specialitate prezinta aviz favorabil.
Reprezentanii Emag le prezint domnilor consilieri ce beneficii vor exista în urma
acestei faciliti
fiscale pentru urmtorii 20 de ani, vor angaja 1.200 de persoane, ace_tia nu vor
avea neaprat domiciliul pe raza UAT Joita, vor aduce agenti economici (toate acestea într-o
anumit perioad de timp) _i comuna Joia va încasa bani la bugetul local nu o s piard.
Consilierii pun întrebäri reprezentanilor de la judet, dumnealor le rspund
_i le
menionez
c o sa ajute aceast comun cu tot ce o s fie necesar, c au tot sprijinul dumnealor.
Mai sunt _i alte întrebri, se rspunde la fiecare în msura cuno_tinelor.
Nu mai sunt alte discutii si se supune la vot proiectul de hotärâre prezentat si dezbtut. Se
înregistreaz

urm torul

rezultat: 12 (doisprezece) voturi ,pentru", o abinere

Consiliul local Joia adopt HCL -Joia

- lorga Daniela.

cu nr. 11/03.12.2020.

Probleme diverse:
Mai sunt si alte discuii

pe alte teme.

Intrucât, nu mai intervine nimeni, se supune la vot încheierea lucrrilor _edinei,
propunere acceptat _i votat de ctre cei 13(treisprezece) consilieri locali din numrul de
13(treisprezece) membri ai Consiliului Local Joia stabilit prin ordin al prefectului. ^edina se

încheie la ora 110
PREEDINTE

DE EDIN,

cONTRASEMNEAZ

