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Proces verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu din data de 16.04.2020 

 

 

Încheiat azi data de 16.04.2020, cu ocazia întrunirii în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, orele 14,00, în procedură electonică de videoconferință.  

Sunt prezenți în sediul primăriei: dl. primar Ghidănac Marin, d-na. secretar general u.a.t. 

Alexandrescu Camelia Constanța, dl. președinte de ședință Popa Dănuț Nicolae,                                   

d-na. Sandu Florentina Lilica, consilier grad profesional superior, pe probleme de relații cu publicul din 

cadrul Compartimentului Relații cu publicul, Rețeaua Electronică a Comunității Locale, d-na. Călin Livia 

Ioana, referent grad profesional asistent, dl. Popescu George Adrian seful Serviciului Public de Gospodărie 

Comunală și dna Moise Adriana Alina – consilier în cadrul Compartimentului Investiții Achiziții, Integrare 

Europeana, cu respectrea masurilor impuse pentru protecția împotriva răspâdirii infecției cu noul 

coronavirus.   

D-na. Sandu Florentina Lilica, consilier grad profesional superior, pe probleme de relații cu 

publicul din cadrul Compartimentului Relații cu publicul va oferi sprijin pentru funcționarea în bune 

condiții a procedurii electronice, pentru desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu, în procedură de videoconferință. Sunt unele probleme de conectare în cazul 

consilierilor Călin Anghel și Gheorghe Florin, dar reușesc să se conecteze. Se face apelul nominal. Sunt 

prezenți în aplicație consilierii locali în totalitate.  

La ședință sunt prezenți în aplicație consilierii locali în numar de 15 consilieri locali în funcție și 

persoanele mai sus enumerate. Deasemenea, sunt prezenți în sediul primăriei funcționarii din Aparatul de 

Specialitate și pot participa, dacă situația o impune și sunt necesare clarificări din partea Consiliului Local. 

Dl. Președinte de ședință dl Popa Dănuț Nicolae, declară deschisă ședința ordinară a Consiliului 

Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și dă cuvantul secretarului comunei, care vorbește despre 

procesul verbal al ședinței anterioare din data de 19.02.2020, care a fost transmis consilierilor înainte 

pentru aducere la cunoștință (pe e-mail și prin aplicația instalată de Konika Minolta).   

D-na. Secretar general întreabă daca sunt comentarii sau obiecțiuni, înscrieri la cuvânt, cu privire la 

consemnarea procesului verbal al ședinței anterioare din data de 19.02.2020. Nu sunt comentarii sau 

obiecțiuni. D-na. Secretar general al comunei, Alexandrescu Camelia Constanța supune la vot procesul 

verbal așa cum a fost consemnat.   

În urma votului exprimat se aprobă procesul verbal al ședintei anterioare din data de 19.02.2020 așa 

cum a fost supus spre aprobare Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, cu totalitate de 

voturi, respectiv un numar de 15 voturi « pentru », al consilierilor locali în funcție.  

 

Dl. Președinte de ședință dă cuvantul domnului Ghidanac Marin, primar, pentru a da citire Ordinei 

de zi cu care a fost convocat în ședința ordinară Consiliul Local, care este următoarea:  

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Roata de Jos, din 16 aprilie 2020.  

 

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Roata de Jos, din 19 

februarie 2020.  

 



3. Proiectului de Hotarare privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului local al comunei Roata de Jos, judeţul Giurgiu prin aprobarea reglementărilor în ce 

privește desfășurarea ședințelor consiliului local în situații excepționale 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

4. Proiectului de Hotarare privind modificarea denumirii SERVICIULUI PUBLIC DE APĂ ȘI 

CANALIZARE, în SERVICIUL DE UTILITĂȚI PUBLICE AL COMUNEI ROATA DE JOS, 

JUDEȚUL GIURGIU si modificarea și completarea obiectului de activitate al serviciului prin 

includerea serviciilor de iluminat public, de salubrizare și administrarea domeniului public si privat, 

la nivelul comunei,  Roata de Jos, judetul Giurgiu.  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

5. Proiectului de Hotarare privind desființarea Serviciului de Iluminat Public la nivelul Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu, serviciu cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului 

Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

6. Proiectului de Hotarare privind aprobarea modului de întocmire a Registrului agricol la nivelul 

comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu;   

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

7. Proiectului de Hotarare privind propunerii consiliului local Roata de Jos de evaluare a 

performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu ;   

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

8. Proiectului de Hotarare privind aprobarea întocmire documentaţie tehnico-economica Studiu de 

Fezabilitate, în vederea realizării obiectivului de investiţii  ”Extinderea Sistemului Integrat de apa în 

sat Cartojani, comuna Roata de Jos”;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

9. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local si completarea/modificarea listei de 

investitii si a altor cheltuieli de investitii si dotari independente;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de voluntariat de către Consiliul 

Local ca măsuri luate pentru a preântampina orice risc cu infectarea cu coronavirus si desemnarea 

primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu pentru semnarea contractelor de voluntariat;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

11. Intrebari.Interpelari;  

 

12.  Diverse.  

 

 Dl. președinte de ședință întreabă dacă sunt comentarii, propuneri sau obiecțiuni și invită consilierii 

să se înscrie la cuvânt.  

 Nu sunt înscrieri la cuvânt. Dl. Președinte de ședință supune la vot Proiectul de ordine de zi cu care 

a fost convocat Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în ședința ordinară de astăzi 

16.04.2020.  

  



În urma votului exprimat se aprobă procesul verbal al sedintei anterioare din data de 19.02.2020 așa 

cum a fost supus spre aprobare Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, cu totalitate de 

voturi, respectiv un numar de 15 voturi « pentru », al consilierilor locali în funcție. 

 Deoarece punctele 1 si 2 din proiectul de ordine de zi au fost dezbătute dl. președinte de ședinta, 

anunță trecerea la punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiectului de Hotarare privind completarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Roata de Jos, judeţul 

Giurgiu prin aprobarea reglementărilor în ce privește desfășurarea ședințelor consiliului local în 

situații excepționale. Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Proiectul de Hotărâre a fost dezbătut în Comisiile de specialitate în data de 15.04.2020, și este 

însotit de avizul favorabil al Comisiei Juridice și pentru apărarea ordinii publice, al Comisiei Economice, 

Dezvoltare Regională, Integrare Europeană și pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism Investiții și al  

Comisiei de Invățământ Cultură. Este deasemenea însoțit, de raportul de specialitate.     

Deasemenea proiectul de hotărâre este însoțit de referatul de aprobare al primarului de raportul de 

specialitate.  

Dl. președinte de ședință dă cuvantul dlui. Primar, care prezintă proiectul de hotărâre și vorbește 

despre necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului inițiat în vederea completării Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, cu procedura 

electronică de desfășurare a ședințelor Consiliului Local, în regim de videoconferință, impusă de situația 

creată de starea de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020, ca măsură de 

prevenire a infecției cu noul Coronavirus.  

D-na. secretar general u.a.t. vorbește despre legalitatea și oportunitatea aprobării reglementării 

procedurii de desfășurare a ședințelor de consiliu în situații excepționale, a proiectului de hotărâre inițiat de 

primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în condițiile date de pandemia cu noul coronavirus și a 

imposibilității întrunirii consiliului local.   

Necesitatea aprobării reglementării procedurii mai sus menționate privind desfășurarea ședințelor 

de consiliu în situații excepționale este prezentată prin adresele înaintate de Instituția Prefectului Județul 

Giurgiu nr. 5441/23.03.2020 și nr. 5482/324.03.2020,  prin care se înaintează circulara nr. MDRAP 

46408/23.03.2020, comunicată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației înregistrată 

la Instituția Prefectului Județul Giurgiu sub nr. 5458/24.03.2020, referitoare la modalitățile alternative de 

desfașurare a ședințelor de consiliu local și necesitatea modificării/completării regulamentului de 

organizare și funcționare a consiliului local, pentru stare a de urgență instituită și alte situații excepționale 

constatate de autoritățile administrației publice locale abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele 

naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații ce fac imposibilă prezența consilierilor locali 

la locul desfasurării ședințelor consiliului local.  

 

Nu sunt discuții, propuneri sau obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi 

la punctul nr. 3, respectiv - Proiectul de Hotarare privind completarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Consiliului local al comunei Roata de Jos, judeţul Giurgiu prin aprobarea 

reglementărilor în ce privește desfășurarea ședințelor consiliului local în situații excepționale.  

Dl. președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, înscris la punctul nr. 3 în Proiectul de 

ordine al ședinței consiliului local de astăzi 16.04.2020.  

În urma votului exprimat se aproba Proiectul de Hotarare privind completarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Roata de Jos, judeţul Giurgiu prin 

aprobarea reglementărilor în ce privește desfășurarea ședințelor consiliului local în situații 

excepționale supus spre aprobare Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, cu totalitate 

de voturi, respectiv un numar de 15 voturi « pentru », al consilierilor locali în funcție prezenți în totalitate 

la sedința de consiliu, si se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 16.04.2020, privind 

completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Roata de 



Jos, judeţul Giurgiu prin aprobarea reglementărilor în ce privește desfășurarea ședințelor consiliului 

local în situații excepționale.  

 

 Dl. președinte de ședință, Popa Dănuț Nicolae, anuntă trecerea la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, 

respectiv, Proiectul de Hotărâre privind modificarea denumirii SERVICIULUI PUBLIC DE APĂ SI 

CANALIZARE, în SERVICIUL DE UTILITĂȚI PUBLICE AL COMUNEI ROATA DE JOS, 

JUDEȚUL GIURGIU și modificarea și completarea obiectului de activitate al serviciului prin 

includerea serviciilor de iluminat public, de salubrizare și administrarea domeniului public și privat, 

la nivelul comunei,  Roata de Jos, judetul Giurgiu și dă cuvântul d-lui primar care prezintă proiectul de 

hotărâre vorbind despre necesitatea și legalitatea aprobării acestui proiect de hotărâre pentru a avea un 

singur serviciu, prin care vom asigura comunității toate serviciile necesare asigurării unui mediu de viață 

sanatos.  

 Proiectul de hotărâre este însoțit de avizele favorabile ale celor trei comisii de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu si de referatul de aprobare al primarului și 

raportul de specialitate. 

D-na. secretar general u.a.t. Alexandrescu Camelia Constanța amintește consilierilor că în august 

2019 s-a aprobat înființarea Serviciului Public de apa si canalizare la nivelul u.a.t. comuna Roata de Jos, 

Județul Giurgiu și în septembrie 2019 s-a aprobat înființarea Serviciului de Iluminat Public la nivelul 

comunei, servicii cu personalitate juridică și cod de înregistrare fiscală.  

În materialul proiectului de hotărâre, mai susmenționat, respectiv Studiu de oportunitate și raport de 

specialitate, se prezintă necesitatea și oportunitatea modificarii denumirii serviciului public de apă și 

canalizare, în serviciul de utilități publice al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și modificarea și 

completarea obiectului de activitate al serviciului prin includerea serviciilor de iluminat public, de 

salubrizare și administrarea domeniului public si privat, la nivelul comunei Roata de jos, Judetul Giurgiu.  

Consilierii locali sunt invitați să se înscrie la cuvănt pentru propuneri, comentarii sau obiecțiuni.   

Dl. președinte de ședința întreaba dacă sunt propuneri, sugestii sau obiecțiuni și cere consilierilor locali să 

se înscrie la cuvant. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt, deci nici propuneri sau obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre și 

dl. președinte de ședință supune la vot Proiectul de Hotărâre privind modificarea denumirii 

SERVICIULUI PUBLIC DE APĂ SI CANALIZARE, în SERVICIUL DE UTILITĂȚI PUBLICE 

AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU si modificarea și completarea obiectului de 

activitate al serviciului prin includerea serviciilor de iluminat public, de salubrizare și administrarea 

domeniului public si privat, la nivelul comunei,  Roata de Jos, judetul Giurgiu prezentat, inițiat de 

primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotărâre susmenționat supus spre aprobare 

Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, cu totalitate de voturi, respectiv un numar de 

15 voturi « pentru », al consilierilor locali în funcție prezenți în totalitate la ședința de consiliu și se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 16.04.2020 privind modificarea denumirii 

SERVICIULUI PUBLIC DE APĂ SI CANALIZARE, în SERVICIUL DE UTILITĂȚI PUBLICE 

AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU si modificarea și completarea obiectului de 

activitate al serviciului prin includerea serviciilor de iluminat public, de salubrizare și administrarea 

domeniului public si privat, la nivelul comunei,  Roata de Jos, judetul Giurgiu.  

 

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta, Popa Dănuț Nicolae, anunță trecerea la punctul nr. 

5 de pe ordinea de zi, respectiv, Proiectului de Hotarare privind desființarea Serviciului de Iluminat 

Public la nivelul Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, serviciu cu personalitate juridică, aflat în 

subordinea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu. 

Initiator: primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.   

Proiectul de Hotarare este insotit de referatul de aprobare al primarului , de raportul de specialitate 

si de avizele favorabile ale celor trei comisii de specialitate.  



Dl. presedinte de ședință dă cuvantul d-lui. primar care prezinta proiectul de hotarare.  

Dl. Primar în material arată că prin înființarea serviciului de utilități publice nu va mai fi nevoie de 

două posturi de șef de serviciu.  

D-na. Secretar general comună vorbește despre faptul că în septembrie a fost inființat serviciul de 

iluminat public, serviciu cu personalitate juridică, a cărei desființare se propune dat fiind că prin înființarea 

Serviciului de utilități publice se asigură toate serviciile publice pentru comunitate, inclusiv serviciul de 

iluminat public.  

Consilierii locali sunt invitați să se inscrie la cuvânt, să prezinte comentarii, propuneri sau 

obiecțiuni, dacă sunt, cu privire la proiectul de hotărâre prezentat la punctul nr. 5.  

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, 

mai sus prezentat.  

În urma votului exprimat se aproba proiectul de hotarare dezbătut, cu unanimitate de voturi ale 

consilierilor locali prezenti la ședință în numar de 15, din totalul de 15 consilieri locali in funcție, asa cum a 

fost initiat de primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

Astfel se adoptă de către Consiliului Local Roata de Jos, Judetul Giurgiu Hotararea nr. 14 din 

16.04.2020 privind desființarea Serviciului de Iluminat Public la nivelul Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, serviciu cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

 

 Dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiectului de 

Hotarare privind aprobarea modului de întocmire a Registrului agricol la nivelul comunei Roata de 

Jos, Judetul Giurgiu. Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.  

Proiectul de Hotarare este insotit de referatul de aprobare al primarului si de raportul de specialitate 

și avizele favorabile ale Comisiei Economice, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru 

Amenajarea Teritoriului, al Comisiei juridice si pentru apararea ordinii publice si al Comisiei de 

Invatamant, Cultura, Sănătate.   

  

Dl. presedinte de sedință dă cuvântul d-lui. primar care prezintă proiectul de hotarare inițiat, pe care 

îl consideră oportun și legal. Dumnealui dă cuvântul dnei. Secretar general al comunei Alexandrescu 

Camelia Constanța care vorbește despre necesitatea, oportunitatea și legalitatea aprobării acestui proiect de 

hotărâre pentru buna funcționare a Compartimentului Registrul agricol, cu respectarea prevederilor legale 

în domeniu, ca urmare a aprobării noilor norme de completare a registrului agricol, respectiv prevederile 

HG 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020 – 2024.  

 

Consilierii locali sunt invitați să se inscrie la cuvânt, să prezinte comentarii, propuneri sau 

obiecțiuni, dacă sunt, cu privire la proiectul de hotărâre prezentat la punctul nr. 5.  

Nu mai sunt discutii și dl. președinte de ședință supune la vot punctul nr. 6 de pe ordinea de zi, 

mai sus prezentat.  

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotarare dezbătut, cu unanimitate de voturi ale 

consilierilor locali prezenti la ședință în numar de 15, din totalul de 15 consilieri locali in funcție, așa cum a 

fost inițiat de primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

Astfel se adoptă de către Consiliului Local Roata de Jos, Judetul Giurgiu Hotararea nr. 15 din 

16.04.2020 privind aprobarea modului de întocmire a Registrului agricol la nivelul comunei Roata de 

Jos, Judetul Giurgiu.   

 

 Dl. Președinte de ședință anunță trecerea la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi – Proiectul de 

Hotărâre privind propunerea consiliului local Roata de Jos de evaluare a performantelor 

profesionale individuale ale secretarului comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu.   

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.  

 



 Proiectul de Hotărâre este însoțit de referatul de aprobare al primarului, raportul de specialitate și 

de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.  

Dl. presedinte de ședinta dă cuvântul dlui. Primar care prezinta proiectul de hotarare. Dumnealui 

spune că evaluează performanțele activității profesionale a secretarului general al comunei, d-na. 

Alexandrescu Camelia Constanța, cu calificativul “foarte bine”.   

Consilierii locali sunt invitați să se înscrie la cuvânt, să prezinte comentarii, propuneri sau 

obiecțiuni, dacă sunt, cu privire la proiectul de hotărâre prezentat la punctul nr. 5.  

Dl. consilier Țoghină Marian apreciază performanțele activității profesionale a secretarului general 

al comunei, d-na. Alexandrescu Camelia Constanța, cu calificativul “foarte bine”.  

Dnii. consilieri Manea Marin Vasile, Matei Constantin, Lupescu Eduard Mihai, Stan Marian, Moise 

Dumitru, Turcu George Aurel, Văcaru Traian, evaluează performanțele activității profesionale a 

secretarului general al comunei, d-na. Alexandrescu Camelia Constanța, cu calificativul “foarte bine”.  

Deasemenea toți ceilalți consilieri locali sunt de acord și evaluează performanțele activității 

profesionale a secretarului general al comunei, d-na. Alexandrescu Camelia Constanța, cu calificativul 

“foarte bine”.  

 

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de ședinta supune la vot punctul nr. 7 de pe ordinea de zi, 

mai sus prezentat.  

În urma votului exprimat se aproba proiectul de hotarare privind propunerea consiliului local 

Roata de Jos de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Roata de Jos, 

judetul Giurgiu, dezbătut, cu unanimitate de voturi ale consilierilor locali prezenți la ședință în numar de 

15, din totalul de 15 consilieri locali in funcție, asa cum a fost inițiat de primarul comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu.  

Astfel se adoptă de către Consiliului Local Roata de Jos, Judetul Giurgiu Hotararea nr. 16 din 

16.04.2020 privind propunerea Consiliului Local Roata de Jos de evaluare a performantelor 

profesionale individuale ale secretarului general al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu, cu 

calificativul “foarte bine”.  

 

Nu mai sunt discutii și dl. președinte de sedință, Popa Dănuț Nicolae, anunță trecerea la punctul nr. 

8 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de Hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei  

tehnico-economice Studiu de Fezabilitate, în vederea realizării obiectivului de investiţii  ”Extinderea 

Sistemului Integrat de apa în sat Cartojani, comuna Roata de Jos”. Iniţiator: Primarul comunei Roata de 

Jos, Judetul Giurgiu.  

 Proiectul de Hotărâre este însoțit de referatul de aprobare al primarului, raportul de specialitate și 

de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.  

Dl. președinte de ședință dă cuvantul d-lui primar care prezintă proiectul de hotărâre mai sus 

menționat, necesitatea, oportunitatea și legalitatea inițierii acestui proiect de hotărâre, pentru asigurarea 

serviciului de furnizare a apei pentru toți locuitorii comunei.   

 Dl. primar spune ce înseamnă această extindere, precizând că a mai rămas  1 km și 900 m de la 

consilierul Văcaru Traian, până la intrarea în Cartojani, cele două străzi, Tarafului și Abatorului și toate 

celelalte străduțe mici din acea zonă, Afinului, Arinului, etc. Aceste străzi nu au fost trecute initial și 

trebuia să se asigure furnizarea serviciului de apă pentru toți cetățenii comunei.  

Consilierii locali sunt invitați să se inscrie la cuvânt, să prezinte comentarii, propuneri sau 

obiecțiuni, dacă sunt, cu privire la proiectul de hotărâre prezentat la punctul nr. 8.  

Nu mai sunt discutii si dl. președinte de sedință supune la vot punctul nr. 8 de pe ordinea de zi, 

mai sus prezentat.  

În urma votului exprimat se aproba proiectul de hotarare dezbătut, cu unanimitate de voturi ale 

consilierilor locali prezenti la ședință în numar de 15, din totalul de 15 consilieri locali in funcție, asa cum a 

fost initiat de primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  



Astfel se adoptă de către Consiliului Local Roata de Jos, Judetul Giurgiu Hotararea nr. 17 din 

16.04.2020 privind aprobarea întocmirii documentaţiei  tehnico-economice Studiu de Fezabilitate, în 

vederea realizării obiectivului de investiţii  ”Extinderea Sistemului Integrat de apa în sat Cartojani, 

comuna Roata de Jos”.   

 

Nu mai sunt discutii și dl. presedinte de sedinta, Popa Dănuț Nicolae, anunță trecerea la punctul nr. 

9 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetului local și 

completarea/modificarea listei de investitii și a altor cheltuieli de investiții si dotări independente. 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.  

 Proiectul de Hotărâre este însoțit de referatul de aprobare al primarului, raportul de specialitate și 

de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.  

 D-na secretar aduce la cunoștință consiliului local că urmare a unei sponsorizări cu suma de 20,00 

mii lei, proiectul de hotărâre se modifică prin includerea acestei sume așa cum va fi prezentat.  

Dl. președinte de ședință dă cuvantul d-lui primar care prezintă proiectul de hotărâre mai sus 

menționat, necesitatea, oportunitatea și legalitatea inițierii acestui proiect de hotărâre și implicit al aprobării 

acestui proiect de hotărâre. Dumnealui arată că față de Proiectul de Hotărâre nr. 18/08.04.2020, privind 

rectificarea bugetului local si completarea/modificarea listei de investitii si a altor cheltuieli de investitii si 

dotari independente, înaintat, prin prezentul referat se prezintă necesitatea asigurării creditelor bugetare 

pentru asigurarea fondurilor  necesare pentru aplicarea masurilor de combatere și prevenire a 

raspândirii infectării cu coronavirus COVID-19, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și 

cu suma de 20,00 mii lei și se majorează prevederile art. 37.02.01, donații și sponsorizări, cu suma de 

20,00 mii lei.  

Dl. primar dă cuvantul d-nei. Călin Livia Ioana, referent grad profesional asistent în cadrul 

Compartimentului Buget Contabilitate Impozite și taxe Locale din cadrul Aparatului de Specialitate al 

Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, care prezintă modul în care se rectifică bugetul.  

Dl. primar vorbește despre activitatea pe care a desfășurat-o pentru dezinfectarea în comună, 

parcuri, zonele de blocuri, școli, străzi, etc. .  

Dumnealui spune consilierilor că de această activitate s-a ocupat în mod special dl. Popescu George 

Adrian, sef al Serviciului Public de Gopsodărie Comunală al comunei Roata de Jos.  

Dl. Marin Constantin întreabă care sunt soluțiile cu care s-a făcut dezinfecția.  

Dl. Popescu George Adrian, șef al Serviciului Public de Gopsodărie Comunală al comunei Roata de 

Jos, spune că a folosit substanțele indicate de Consiliul Județean, respectiv hipoclorit de sodiu.  

Dl. Marin Constantin mai întreabă care sunt cheltuielile cu dezinfecția si care este concentrația în 

care a fost folosită această substanță.  

Referitor la cheltuielile cu dezinfecția răspunde dna Călin Livia Ioana, care spune că până la acel 

moment s-au cheltuit aproximativ 30,00 mii lei (pentru materiale necesare prevenirii răspândirii infecției cu 

noul coronavirus, exemplu: mănuși, măști, hipoclorit de sodiu, gel dezinfectant, atomizoare, combinezoane, 

etc.) 

Dl. Popescu George Adrian, spune că soluția s-a folosit în concentrația indicate, de 1 kg de soluție 

100 de litri, nu știe dacă isi amintește exact concentrația.   

Dl. primar precizează că suntem responsabili și trebuie să facem tot ce e posibil să împiedicăm 

răspândirea infecției cu noul coronavirus. Spune că se face dezinfecția o data pe săptămână. Astăzi s-a 

făcut la Cartojani și mâine se va face la Roata.  

Cine dorește poate merge mâine cu echipa care se ocupă cu dezinfecția la Roata.  

Consilierii locali sunt invitați să se inscrie la cuvânt, să prezinte comentarii, propuneri sau 

obiecțiuni, dacă sunt, cu privire la proiectul de hotărâre prezentat la punctul nr. 8.  

 

Nu mai sunt discutii si dl. președinte de sedință supune la vot punctul nr. 9 de pe ordinea de zi, 

mai sus prezentat.  



În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotarare dezbătut, cu unanimitate de voturi ale 

consilierilor locali prezenti la ședință în numar de 15, din totalul de 15 consilieri locali in funcție, asa cum a 

fost initiat de primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

Astfel se adoptă de către Consiliului Local Roata de Jos, Judetul Giurgiu Hotararea nr. 18 din 

16.04.2020 privind privind rectificarea bugetului local si completarea/modificarea listei de investiții 

si a altor cheltuieli de investiții si dotări independente.  

 

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta, Popa Dănuț Nicolae, anunță trecerea la punctul nr. 

10 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de Hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de 

voluntariat de către Consiliul Local ca măsuri luate pentru a preântampina orice risc cu infectarea 

cu coronavirus si desemnarea primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu pentru semnarea 

contractelor de voluntariat. Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 Proiectul de Hotărâre este însoțit de referatul de aprobare al primarului, raportul de specialitate și 

de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.  

Dl. președinte de ședință dă cuvantul d-lui primar care prezintă proiectul de hotărâre mai sus 

menționat, necesitatea, oportunitatea și legalitatea inițierii acestui proiect de hotărâre. D-na secretar 

vorbește despre necesitatea și oportunitatea acestui proiect.  

Prin adresa nr. 5422/23.03.2020, înaintată de Instituția Prefectului Județul Giurgiu se prezintă  

necesitatea de a veni în sprijinul structurilor Ministerului Afacerilor interne și pentru a preântampina orice 

risc de infectare cu coronavirus, prin angajarea de către Consiliul Local al voluntarilor, pentru identificarea 

persoanelor care revin în tară și care au obligația izolării la domiciliu, comunicând Primariei eventuale date 

de identificare ale acestora (nume si prenume, adresele la care persoanele sunt izolate la domiciliu), precum 

și faptul ca acestea respectă sau nu obligația de izolare, și totodată persoanele desemnate ca voluntari vor 

acorda sprijin persoanelor izolate în sensul achiziționării /furnizării de alimente, medicamente, precum și 

orice alte bunuri de strictă necesitate.    

Consilierii locali sunt invitați să se inscrie la cuvânt, să prezinte comentarii, propuneri pentru 

scutirea voluntarilor de la plata impozitului și de la serviciile de utilități publice, dacă au propuneri, sau să 

prezinte obiecțiuni, dacă sunt, cu privire la proiectul de hotărâre prezentat la punctul nr. 10.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt, deci nici propuneri, în acest sens deci nu vor fi prevăzute aceste scutiri.   

Nu mai sunt discutii si dl. președinte de sedință supune la vot punctul nr. 10 de pe ordinea de zi, 

mai sus prezentat.  

În urma votului exprimat se aproba proiectul de hotarare dezbătut, cu unanimitate de voturi ale 

consilierilor locali prezenti la ședință în numar de 15, din totalul de 15 consilieri locali in funcție, asa cum a 

fost initiat de primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

Astfel se adoptă de către Consiliului Local Roata de Jos, Judetul Giurgiu Hotararea nr. 19 din 

16.04.2020 privind aprobarea încheierii contractelor de voluntariat de către Consiliul Local ca 

măsuri luate pentru a preântampina orice risc cu infectarea cu coronavirus și desemnarea 

primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu pentru semnarea contractelor de voluntariat, făra 

scutirile de la impozit și plata serviciilor de utilități .  

 

Nu mai sunt discuții și dl. președinte de ședinta anunță trecerea la punctul nr. 11 de pe ordinea de 

zi – Întrebări sau Interpelări.  

Dl. președinte de ședință cere consilierilor locali să se înscrie la cuvant.  

Nu sunt înscrieri la cuvant.   

 

Dl. președinte de ședinta anunță trecerea la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi – Diverse.  

Dl. presedinte de sedinta cere consilierilor locali sa se inscrie la cuvant.  

Nu sunt inscriri la cuvant.   

 



 

Nu mai sunt discutii si dl. Presedinte de sedinta declara inchisă ședința ordinară a Consiliului Local 

al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, de astazi 16.04.2020, desfășurată în procedură electronică de 

videoconferință.  

 Drept pentru care se incheie procesul verbal de sedinta în doua exemplare.  

  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

POPA DĂNUȚ NICOLAE 

                  Contrasemnează pentru legalitate 

       Secretar general comună    

       Alexandrescu Camelia Constanța  
 


