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Proces verbal 

al sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu din data de 

19.02.2020 

 

 

Incheiat azi data de 19.02.2020, cu ocazia intrunirii in sedinta ordinara a Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu. La sedinta sunt prezenti consilierii locali in numar de 14 

consilieri locali in functie, dl. Primar Ghidanac Marin , secretarul comunei d-na. Alexandrescu Camelia 

Constanta, dna Moise Adriana Alina – consilier in cadrul Compartimentului Investitii Achizitii, Integrare 

Europeana si consilier juridic d-na. Neata Verginia, d-na. Calin Livia Ioana, referent grad profesional 

asistent in cadrul Compartimentului Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale.  

Lipseste de la sedina consilierul local Gheorghe Florin, pentru motive de sanatate.   

Dl. Presedinte de sedinta Stafie Mihai, declara deschisa sedinta ordinara a Consiliului Local al 

comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu si da cuvantul secretarului comunei, sa dea citire procesului verbal 

al sedintei anterioare din data de 23.01.2020.   

Dupa citirea procesului verbal al sedintei mai sus mentionate, doamna secretar supune la vot 

procesul verbal al sedintei Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, asa cum a fost 

consemnat. Nu sunt obiectiuni si procesul verbal este supus la vot.  

In urma votului exprimat se aproba procesul verbal al sedintei anterioare asa cum a fost supus 

spre aprobare Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, cu un numar de 14 voturi 

« pentru », al consilierilor locali in functie.  

Dl. Presedinte de sedinta da cuvantul domnului Ghidanac Marin, primar, pentru a da citire Ordinei 

de zi cu care a fost convocat in sedinta ordinara Consiliul Local.  

Domnul primar da citire PROIECTULUI DE ORDINE DE ZI, care este urmatoarea: 

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Roata de Jos, din 19 februarie 

2020.  

 

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Roata de Jos, din 23 

ianuarie 2020.  

 

3. Proiectului de Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei 

Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pe anul 2020, a bugetul imprumuturilor interne pe anul 2020, a 

Programului anual de investitii publice 2020 si a Bugetului investitiilor finantate din venituri 

propria si subventii in anul 2020;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate:  

-Compartiment Investitii, Achizitii Publice si Integrare Europeana, Compartiment Juridic, 

- Compartiment Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale  

 

 

 



 

Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea 

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura, 

Sanatate;  

 

4. Proiectului de Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;  

 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate:  

- Secretar general u.a.t., Compartiment Juridic,  

 

Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea 

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura, 

Sanatate;  

 

5. Intrebari.Interpelari;  

 

6.  Diverse.  

 Dl. primar propune suplimentarea ordinii de zi cu cele doua proiecte ce au fost deja comunicate 

Consiliului Local, respectiv: 

 

 Dl. Presedinte de sedinta  Stafie Mihai, intreaba daca mai sunt si alte propuneri, comentarii sau 

obiectiuni cu privire la Ordinea de zi cu care a fost convocat in sedinta ordinara Consiliul Local al 

Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.  

 Dl. primar propune suplimentarea ordinii de zi cu cele doua proiecte ce au fost deja comunicate 

Consiliului Local, respectiv: 

 

1. Proiectul de Hotarare privind aprobarea modificarii si completării H.C.L. nr. 99/30.12.2019 privind 

aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 si alte taxe locale asimilate acestora 

precum si amenzile aplicabile in anul 2020 pentru comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, prin includerea 

taxei speciale pentru eliberare acord de către administratorul drumului 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate:  

-S.P.G.C., Compartiment Investitii, Achizitii Publice si Integrare Europeana, Compartiment 

Juridic, 

- Compartiment Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale  

 

Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru 

Amenajarea Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de 

Invatamant, Cultura, Sanatate;  

 

 

2. Proiectul de Hotarare privind aprobare cheltuieli pentru realizare lucrari de constructie 

suplimentare la obiectivul de investitii “Înființare pod peste Râul Dâmbovnic, pe strada 

Râului in punctul “La Tractoare” sat Cartojani, comuna Roata de Jos” si aprobare deviz 

general actualizat la obiectivul de investitii “Modernizare drumuri de interes local in comuna  

Roata de Jos si infiintare pod peste raul Dambovnic, pe strada Raului in punctul “La 

Tractoare”, sat Cartojani, comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu;  



Initiator Primar Ghidanac Marin; 

 

Prezinta raport de specialitate:  

-S.P.G.C., Compartiment Investitii, Achizitii Publice si Integrare Europeana,  Compartiment 

Juridic, 

-Compartimentul Disciplina in constructii, amenajarea teritoriului, cadastru si protectia 

mediului;  

- Compartiment Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale,  

 

Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru 

Amenajarea Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de 

Invatamant, Cultura, Sanatate;  

 

1. Proiect de Hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutor banesc de urgenta pentru familia 

defunctului Grosu Iordan.  

Initiator Primar Ghidanac Marin; 

 

Prezinta raport de specialitate:  

-Asistenta sociala,  Compartiment Juridic, 

- Compartiment Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale,  

 

Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru 

Amenajarea Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de 

Invatamant, Cultura, Sanatate;  

 

 

 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri sau obiectiuni.  

 Dl. consilier Marin Constantin spune ca pentru cel de-al doilea proiect propus pentru 

suplimentarea ordinei de zi, referitor la infiintare pod peste raul Dambovnic in satul Cartojani, in punctul 

“La Tractoare” , situatia nu este clara, deci dumnealui propune ca acest proiect sa fie supus dezbaterii 

intr-o sedinta urmatoare, informatiile din materialele prezentate, spune dumnealui nu lamuresc situatia.  

 Dl. primar spune ca la executia podului au aparut niste modificari in ce priveste amplasamentul, 

dat fiind ca aceasta constructie ar fi afectat proprietatea privata a unui cetatean, cat si la amenajarea albiei 

montate in aval, iar prin masurile impuse ca urmare a controlului efectuat de catre ISC se procedeaza la 

modificarea de tema de proiectare, modificare pozitie pod si a lucrarilor de amenajare a albiei raului 

aferente proiectului de investitii mentionat.  

 Dl. Marin Constantin spune ca dumnelui propune sa punem pe ordinea de zi a sedintei urmatoare 

acest punct, cand vom avea si celelalte informatii la intocmirea expertizei.  

 

 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri.    

 Nu mai sunt  alte propuneri si dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui primar de 

suplimentare a ordinei de zi cu cele trei puncte de hotarare propuse . 

 Dl. Presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi suplimentata, cu cele trei puncte.     

1.  Se supune la vot propunerea d-lui Marin Constantin de a nu suplimenta ordinea de zi cu punctul 

propus - Proiectul de Hotarare privind aprobare cheltuieli pentru realizare lucrari de constructie 

suplimentare la obiectivul de investitii “Înființare pod peste Râul Dâmbovnic, pe strada 

Râului in punctul “La Tractoare” sat Cartojani, comuna Roata de Jos” si aprobare deviz 

general actualizat la obiectivul de investitii “Modernizare drumuri de interes local in comuna  

Roata de Jos si infiintare pod peste raul Dambovnic, pe strada Raului in punctul “La 

Tractoare”, sat Cartojani, comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu,  



 

Dl. presedinte de sedinta, Stafie Mihai, supune la vot propunerea facuta de dl. Marin Constantin  

urmand sa fie dezbatut intr-o sedinta urmatoare.  

In urma votului liber exprimat se respinge propunerea facuta de dl. Marin Constantin cu un 

cvorum de 8 voturi “impotriva” si 6 voturi “pentru”.  

 

Dl. presedinte de sedinta, Stafie Mihai, supune la vot propunerea facuta de primarul comunei, dl. 

Marin Ghidanac.  

  In urma votului liber exprimat se aproba propunerea primarului comunei de suplimentare a 

ordinei de zi cu cele trei puncte, cu un cvorum de 8 voturi “pentru” si 6 voturi “impotriva”, 

suplimentarea proiectului de ordine de zi.  

 

Astfel Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul 

Giurgiu de astazi 19.02.2020, suplimentata este urmatoarea :  

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Roata de Jos, din 19 februarie 

2020.  

 

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Roata de Jos, din 23 

ianuarie 2020.  

 

3. Proiectului de Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei 

Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pe anul 2020, a bugetul imprumuturilor interne pe anul 2020, a 

Programului anual de investitii publice 2020 si a Bugetului investitiilor finantate din venituri 

propria si subventii in anul 2020;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate:  

-Compartiment Investitii, Achizitii Publice si Integrare Europeana, Compartiment Juridic, 

- Compartiment Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale  

 

Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea 

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura, 

Sanatate;  

 

4. Proiectului de Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;  

 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate:  

- Secretar general u.a.t., Compartiment Juridic,  

 

Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea 

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura, 

Sanatate;  

 

5. Proiectul de Hotarare privind aprobarea modificarii si completării H.C.L. nr. 99/30.12.2019 privind 

aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 si alte taxe locale asimilate acestora 



precum si amenzile aplicabile in anul 2020 pentru comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, prin includerea 

taxei speciale pentru eliberare acord de către administratorul drumului; 

 Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate:  

-S.P.G.C., Compartiment Investitii, Achizitii Publice si Integrare Europeana, Compartiment Juridic, 

- Compartiment Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale  

 

Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea 

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura, 

Sanatate;  

 

 

6.  Proiectul de Hotarare privind aprobare cheltuieli pentru realizare lucrari de constructie suplimentare 

la obiectivul de investitii “Înființare pod peste Râul Dâmbovnic, pe strada Râului in punctul “La 

Tractoare” sat Cartojani, comuna Roata de Jos” si aprobare deviz general actualizat la obiectivul de 

investitii “Modernizare drumuri de interes local in comuna  Roata de Jos si infiintare pod peste 

raul Dambovnic, pe strada Raului in punctul “La Tractoare”, sat Cartojani, comuna Roata de Jos, 

Judetul Giurgiu;  

Initiator: Primar Ghidanac Marin; 

 

Prezinta raport de specialitate:  

-S.P.G.C., Compartiment Investitii, Achizitii Publice si Integrare Europeana,  Compartiment Juridic, 

-Compartimentul Disciplina in constructii, amenajarea teritoriului, cadastru si protectia mediului;  

- Compartiment Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale,  

 

Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea 

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura, 

Sanatate;  

 

7. Proiect de Hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutor banesc de urgenta pentru familia 

defunctului Grosu Iordan.  

Initiator: Primar Ghidanac Marin; 

 

Prezinta raport de specialitate:  

-Asistenta sociala,  Compartiment Juridic, 

- Compartiment Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale,  

 

Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea 

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura, 

Sanatate; 

 

8. Intrebari.Interpelari;  

 

9.  Diverse. 

 Deoarece punctele 1 si 2 din proiectul de ordine de zi au fost dezbatute dl. presedinte de sedinta, 

Stafie Mihai, anunta trecerea la punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiectul de Hotarare privind aprobarea 

bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pe anul 2020, a 

bugetul imprumuturilor interne pe anul 2020, a Programului anual de investitii publice 2020 si a 

Bugetului investitiilor finantate din venituri propria si subventii in anul 2020.  



Proiectul de Hotarare a fost dezbatut in Comisiile de specialitate in data de 17.02.2020, si este 

insotit de avizul favorabil al Comisiei Juridice si pentru apararea ordinii publice si al Comisiei 

Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism 

Investitii. Comisia de Invatamant Cultura Sanatate nu s-a putut intruni in data de 17.02.2020, astfel incat 

sa poata dezbate si sa emita aviz de aprobare sau de respingere a proiectului de hotarare, dar s-a intrunit 

in data de 19.02.2020 si a acordat aviz nefavorabil acestui proiect, cu un cvorum de 3 voturi “impotriva” 

si 2    voturi “pentru”.  

Deasemenea proiectul de hotarare este insotit de raportul de aprobare al primarului de raportul de 

specialitate si note de fundamentare.  

  Dl. presedinte de sedinta Stafie Mihai da cuvantul dlui. Primar, care prezinta proiectul de 

hotarare si vorbeste despre necesitatea si oportunitatea aprobarii proiectului. Dl. primar da cuvantul drei. 

Calin Livia Ioana care prezinta raportul de specialitate privind aprobarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pe anul 2020, a bugetul imprumuturilor 

interne pe anul 2020, a Programului anual de investitii publice 2020 si a Bugetului investitiilor 

finantate din venituri propria si subventii in anul 2020, subliniind legalitatea si oportunitatea aprobarii 

proiectului de hotarare.  

Deasemenea dl. primar spune ca fata de proiectele de buget prezentate spre dezbatere in comisiile 

de specialitate, in bugetele finale exista diferente pe total an 2020, pe trimestre si pe estimari pentru  anii 

2021, 2022 si 2023, ca urmare a unor modificari survenite dupa data de 13.02.2020. 

In proiectul de buget local pe anul 2020 suma de 450 mii lei, sume din fondul constituit la 

dispozitia Consiliului Judetean Giurgiu, a fost introdusa in intregime pe trimestrul I, iar estimarile din 

sume defalcate din T.V.A. si cote din impozitul pe profit pentru anii 2021, 2020, 2023 nu au fost 

prevazute intrucat repartizarea a fost efectuata si transmisa prin adresa nr.1853/14.02.2020. 

D-na. Contabil Calin Livia Ioana, spune ca sumele defalcate din T.V.A., echilibrare si cote din 

impozitul pe venit au fost estimate astfel: 265,00 mii lei anul 2021, 184,00 mii lei anul 2020 si 183,00 

mii lei anul 2023, diferente ce se regasesc in estimarile bugetare pentru perioada 2021-2023. Avand in 

vedere scopul pentru care au fost alocate aceste sume estimate, respectiv, cofinantarea locala la 

obiectivele de investitii in continuare, sumele au fost distribuite in estimare la capitolele bugetare 70.02 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica si 84.02 Drumuri si poduri. 

Diferentele pe trimestre s-au inregistrat si datorita necesitatii asigurarii echilibrului intre venituri 

si cheltuieli la nivel de trimestru, precum si solicitarii A.J.F.P. Giurgiu de a prezenta bugetele in mii lei 

fara zecimale. 

Pentru suma alocata din cote defalcate din impozitul pe venit, A.J.F.P. Giurgiu nu a comunicat 

repartizare pe trimestre, aceasta fiind repartizata de elaboratorii proiectului de buget in functie si de 

necesitate de echilibrare pe trimestre a bugetului. 

 

Dl. Marin Constantin spune ca au fost incluse in programul de investitii publice si investitiile 

pentru care nu au fost aprobati principalii indicatori tehnico-economici. Dumnealui arata, ca in 

conformitate cu prevederile art. 42 din  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, se impune 

prezentarea documentelor justificative care sa sustina realitatea si exactitatea fondurilor alicate privind 

necesitatea, oportunitatea , evaluarea si aprobarea investitiilor, respectiv, nota de fundamentare pentru 

efectuarea cheltuielilor asimilate investitiilor. 

 

Domnul primar spune ca in proiectele de buget se cuprind cheltuielile pentru investiții publice și 

alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice locale, în baza programului de investiții publice 

al comunei, întocmit de ordonatorul principal de credite și se aprobă de consiliul local.  

Dl. primar spune ca sunt in derulare proiecte mari ca: Dispensar Uman Cartojani, Extindere sistem 

alimentare cu apa, in sat Cartojani, Sistem Integrat canalizare in sat Cartojani, Centru de zi, sat Cartojani, 

Extindere alimentare cu apa si canalizare in satele Sadina, Roata de Jos si Roata Mica, bransamente si 

racorduri in Sadina Roata de Jos, Reabilitare, modernizare, extindere Scoala Gimnaziala nr. 1 Roata de 



Jos, modernizare, reabilitare si extindere Scoala Gimnaziala nr. 2 Cartojani ( din care mai este de realizat 

sala de sport) si realizare pod in sat Cartojani.  

Dl. primar spune ca intentioneaza sa realizeze la scoala Cartojani, in spatele scolii o amenajare 

cu pavele.  

Au fost finalizate: Gradinita cu 3 Sali de grupa, cu program redus din Roata de Jos, 10 km de 

drum.  

Domnul Marin Constantin spune ca in conformitate cu prevederile art. 45 din Legea 273/2006 

privind finantele publice locale obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se 

cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile 

tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării 

cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.  

Dumnealui spune ca in programele de investiții se nominalizează obiectivele de investiții grupate pe: 

investiții în continuare, investiții noi și poziția globală alte cheltuieli de investiții, pe categorii de 

investiții. La pozitia alte cheltuieli de investitii se cuprind dotari independente, achizitii mobile, cheltuieli 

pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii 

aferente obiectivelor de investiții, pentru expertize, etc, aceste cheltuieli de investitii se detaliază în anexă 

distinctă de către ordonatorul principal de credite, pe bază de note de fundamentare, care vor cuprinde 

elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea și alți indicatori caracteristici unor asemenea investiții, 

și se aprobă de autoritățile deliberative odată cu bugetul local. 

 Dl. primar spune ca proiectul de hotarare este insotit de note de fundamentare ce prezinta 

informatii caracteristice acestor investitii prevazute in proiectul de hotarare dezbatut. Multe dintre 

investitii sunt investitii al caror indicatori tehnico-economici sunt aprobati si a caror introducere a fost 

aprobata anterior de catre consiliul local al Comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu si alte investitii in 

derulare.  

Dl. Marin Constantin intreaba de ce prevedem in continuare investitia “Realizare instalatie 

nocturna stadion”?  

Dl. primar spune ca a fost ptevazuta inainte in lista de investitii si dorestesa  realizeze aceasta 

instalatie nocturna, la stadion, pentru a creea conditii si la Roata, pentru activitati sportive nocturne, asa 

cum exista si la Cartojani.  

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt discutii sau inscrieri la cuvant.  

Nu sunt inscrieri la cuvant pe marginea subiectului.  

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiectul de Hotarare 

privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, 

pe anul 2020, a bugetul imprumuturilor interne pe anul 2020, a Programului anual de investitii 

publice 2020 si a Bugetului investitiilor finantate din venituri propria si subventii in anul 2020, prin 

care se aproba:  

-   Bugetul local de venituri si cheltuieli al u.a.t. comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, pe 

anul 2020 conform anexei 1 la a hotarare si Lista de investiții publice din bugetul local 2020 al 

comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, conform anexelor 1.26 si 1.27, la hotărâre.  

- Bugetul împrumuturilor interne pe anul 2020 pentru u.a.t. Comuna Roata de Jos, Județul 

Giurgiu, conform anexei 2 la hotarare si Lista de investiții publice din Bugetul împrumuturilor 

interne pe anul 2020, conform anexa 2.4, la hotărâre.                                                                                                                    

- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții in anul 2020, pentru u.a.t. 

Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, conform anexei 3 la hotarare si Lista de investitii publice 



din Bugetul institutiilor finanțate din venituri proprii si subvenții in anul 2020, pentru u.a.t. 

Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, conform anexa 3.2 la hotărâre. 

- Programul anual de investiții publice 2020 al u.a.t. comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, 

pe anul 2020 conform anexei 4 la  hotarare.  

In urma votului exprimat se aproba proiectul de hotarare cu un cvorum de 8 voturi “pentru” si 6 

voturi “impotriva”, reperezentand totalul de 14 voturi exprimate de consilierii locali prezenti la sedinta 

din totalul de 15 consilieri locali in functie.  

Astfel se aproba de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, Hotararea 

nr. 7 din 19.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, 

Judetul Giurgiu, pe anul 2020, a bugetul imprumuturilor interne pe anul 2020, a Programului anual de 

investitii publice 2020 si a Bugetului investitiilor finantate din venituri propria si subventii in anul 2020.  

 

 Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta, Stafie Mihai, anunta trecerea la punctul nr. 3 de 

pe ordinea de zi, respectiv, Proiectul de Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru o 

persioada de trei luni, si da cuvantul d-lui primar care prezinta proiectul de hotarare.  

D-na. secretar general u.a.t. Alexandrescu Camelia Constanta vorbeste despre necesitatea alegerii 

presedintelui de sedinta, pentru o perioada de trei luni, dat fiind ca hotararea nr. 92/2019 privind alegerea 

presedintelui de sedinta, pentru o perioada de 3 luni, decembrie 2019 – februarie 2020, isi inceteaza 

aplicabilitatea.  

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri, sugestii sau obiectiuni si cere consilierilor 

locali sa se inscrie la cuvant. 

Nu sunt sugestii sau obiectiuni cu privire la proiectul de hotarare si dl. presedinte de sedinta cere 

consilierilor locali sa faca propuneri pentru presedintele de sedinta.  

Se inscriu la cuvant: dl. Matei Constantin si dl. Marin Constantin.  

Se da cuvantul in ordinea inscrierii la cuvant.  

1. Dl. Matei Constantin propune pe dl. consilier Popa Danut Nicolae.  

2. Dl. Marin Constantin propune pe dl. Stan Marian.  

Se supun la vot propunerile facute, in aceeasi ordine: 

1. Se supune la vot propunerea facuta de dl. Matei Constantin, pentru alegerea d-lui. Popa Danut 

Nicolae, in functia de presedinte de sedinta.  

In urma votului exprimat se obtine un cvorum de 8 voturi “pentru” si 6 voturi “impotriva”.  

 

2. Se supune la vot propunerea facuta de dl. Marin Constantin, pentru alegerea dlui. Stan Marian, 

in functia de presedinte de sedinta.  

In urma votului exprimat se obtine un cvorum de 6 voturi “pentru” si 8 voturi “impotriva”.  

 

Dl. presedinte de sedinta Stafie Mihai, anunta ca urmare a votului liber exprimat se aproba 

alegerea dlui Popa Danut Nicolae, in functia de presedinte de sedinta, pentru o perioada de trei luni.  

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, Hotararea 

nr. 8 din 19.02.2020 privind alegerea dlui Popa Danut Nicolae, in functia de presedinte de sedinta, 

pentru o perioada de trei luni.  

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta, Stafie Mihai, anunta trecerea la punctul nr. 5 de 

pe ordinea de zi, respectiv, Proiectul de Hotarare privind aprobarea modificarii si completării H.C.L. 

nr. 99/30.12.2019 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 si alte 

taxe locale asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in anul 2020 pentru comuna Roata de 

Jos, Judetul Giurgiu, prin includerea taxei speciale pentru eliberare acord de către administratorul 

drumului. 

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 sedinta da cuvantul d-lui primar care prezinta proiectul de hotarare.  

Dl. Marin Constantin si Matei Constantin solicita lamuriri cu privire la acesta taxa.  

Deasmenea d-na. secretar general u.a.t. Alexandrescu Camelia Constanta aduce la cunostinta 

consiliului ca in conformitate cu prevederile Legii 7/2020, privind modificarea si completarea Legii 

50/1991, privind autorizarea lucrarilor in constructii, pentru bransamentele la reteaua de gaze naturale nu 

se mai emite certificat de urbanism si deci, nu se mai emite autorizatie de construire, dar se solicita de 

catre operatorul autorizat ce executa bransamentele, acordul administratorului drumului. Pentru emitrea 

acordului de cattre administratorul drumului, in cazul drumurilor comunale, consiliul local poate percepe 

taxa pentru emiterea acestui acord. Acordul pentru administratorul drumului se solicita pentru executia 

de brandamente la retelele de utilitati publice. Prin acest acord se impun conditii de respectat de catre 

executantul bransamentului. Acordul se va emite de catre Serviciul Public de Gospodarie Comunala, 

pana la infiintarea unui serviciu de utilitati publice.  

In consecinta se propune de catre primarul comunei, prin proiectul de hotarare initiat aprobarea 

modificarii si completării H.C.L. nr. 99/30.12.2019 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si 

taxelor locale pentru anul 2020 si alte taxe locale asimilate acestora precum si amenzile aplicabile 

in anul 2020 pentru comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, prin includerea taxei speciale pentru 

eliberare acord de către administratorul drumului, propus in cuantum de 50 lei.  

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

mai sus prezentat.  

In urma votului exprimat se aproba proiectul de hotarare dezbatut, cu unanimitate de voturi ale 

consilierilor locali in prezenti la sedinta in numar de 14, din totalul de 15 consilieri locali in functie, asa 

cum a fost initiat de primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.  

Astfel se adopta de catre Consiliului Local Roata de Jos, Judetul Giurgiu Hotararea nr. 9 din 

19.02.2020 aprobarea modificarii si completării H.C.L. nr. 99/30.12.2019 privind aprobarea 

nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 si alte taxe locale asimilate acestora 

precum si amenzile aplicabile in anul 2020 pentru comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, prin 

includerea taxei speciale pentru eliberare acord de către administratorul drumului, propus in 

cuantum de 50 lei.  

 

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

privind aprobare cheltuieli pentru realizare lucrari de constructie suplimentare la obiectivul de investitii 

“Înființare pod peste Râul Dâmbovnic, pe strada Râului in punctul “La Tractoare” sat Cartojani, 

comuna Roata de Jos” si aprobare deviz general actualizat la obiectivul de investitii “Modernizare 

drumuri de interes local in comuna  Roata de Jos si infiintare pod peste raul Dambovnic, pe strada 

Raului in punctul “La Tractoare”, sat Cartojani, comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu. 

  Initiator: Primar Ghidanac Marin; 

 

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

specialitate ( ce au fost numerotate in mod eronat , corect fiind nr. 72/1822/19.02.2020, in loc de 

62/1812/19.02.2020, respectiv, referatul de specialitate 73/1823/19.02.2020, in loc de 

63/1813/19.02.2020) intocmit de  Compartiment Investitii, Achizitii Publice si Integrare Europeana,  

Compartiment Juridic si Compartiment Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale, de raportul de 

specialitate intocmit de Compartimentul Disciplina in constructii, amenajarea teritoriului, cadastru si 

protectia mediului si avizele favorabile ale Comisiei Economice, Dezvoltare Regionala, Integrare 

Europeana si pentru Amenajarea Teritoriului si Comisiei juridice si pentru apararea ordinii publice si 

avizul nefavorabil al Comisiei de Invatamant, Cultura, Sanatate.   

  



Dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar care prezinta proiectul de hotarare initiat, pe 

care il considera oportun si legal. Dumnealui explica faptul ca din motive intemeiate se impune 

schimbarea aplasamentului podului, iar acesta modificare de tema implica cheltuieli suplimentare in 

suma de 359.691,81 lei cu T.V.A., conform devizului  general , parte a D.T.A.C. din 2019. 

  Dumnealui o invita pe d-na. Moise Adriana Alina, consilier de achizitii publice, care prezinta 

necesitatea si oportunitatea acestui proiect de hotarare, dumneaei spune ca prin proiect se propune:  

- aprobareea valorii totale suplimentare a cheltuielilor pentru realizarea lucrarilor de constructie la 

obiectivul de investitii “Înființare pod peste Râul Dâmbovnic, pe strada Râului in punctul “La 

Tractoare” sat Cartojani, comuna Roata de Jos” conform Proiectului Tehnic de Executie nr. 016 din 

2019, intocmit de S.C. THADEC EENGINEERING S.R.L., in suma de 302.262,03 lei fara TVA, 

respectiv 359.691,81 lei cu TVA. 

 

-aprobarea devizului general al obiectivului de investii “Modernizare drumuri de interes local in 

comuna  Roata de Jos si infiintare pod peste raul Dambovnic, pe strada Raului in punctul “La 

Tractoare”, sat Cartojani, comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu in care sunt prevazute: 

 

a)Valoare totala a investitiei = 11.634.067,87 lei fara TVA respectiv 13.821.640,01 lei cu TVA 

b)Valoare TVA = 2.187.572,15 lei 

c)Din care C+M = 10.926.155,72 lei fara TVA, respectiv 13.002.125,31 lei cu TVA 

d) Buget de stat (cheltuieli eligibile) = 12.931.712,84 lei cu TVA,  

e) |Buget local (cheltuieli neeligibile) = 889.927,17 lei cu TVA.   

 

-aprobarea suportarii cheltuielilor in valoare de 359.691,81 lei cu TVA, rezultate in urma actualizarii 

Proiectului Tehnic de Executie din bugetul local de la Capitolul 84 Drumuri si poduri, cheltuieli 

nefinanciare.   

 Dl. Marin Constantin reaminteste consilierilor ca in urma cu cateva sedinte a adus in discutie 

faptul ca executantul este nemultumit si nu va termina lucrarea la pod, daca nu isi va primi banii curand.   

Dar acum este de alta parere si spune ca nu este clara situatia podului, din cate stie, motiv pentru 

care a propus sa nu fie inscris pe ordine de zi a sedintei de astazi.  

 Dl. Calin Anghelin si dl. Matei Constantin contrazic punctul de vedere al d-lui. Marin Constantin 

si spun ca daca cunoaste motive pentru care nu trebuie supus aprobarii proiectul de hotarare, sa spuna si 

consiliului. Daca nu, dumnealor spun ca podul trebuie finalizat.  

Dl. primar cere d-nei. Moise Adriana Alina sa clarifice situatia si sa informeze consiliul despre 

situatia platilor efectuate de catre MDRAP la acest obiectiv de investitii.  

Dna. Moise Adriana Alina informeza consiliul ca din suma finantata de la bugetul de stat este de 

12.931712,84 lei, MDRAP a decontat pana la acesta data suma de 12.033.013,24 lei , ramanand de 

decontat de la MDRAP lucrari in suma de 898.699,60 lei.  

Cheltuielile suplimentare vor fi suportate din bugetul local.  

 Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare mai sus 

prezentat.   

In urma votului exprimat se aproba Proiectul de Hotarare privind aprobare cheltuieli pentru 

realizare lucrari de constructie suplimentare la obiectivul de investitii “Înființare pod peste Râul 

Dâmbovnic, pe strada Râului in punctul “La Tractoare” sat Cartojani, comuna Roata de Jos” si 

aprobare deviz general actualizat la obiectivul de investitii “Modernizare drumuri de interes local in 

comuna  Roata de Jos si infiintare pod peste raul Dambovnic, pe strada Raului in punctul “La 

Tractoare”, sat Cartojani, comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, cu un cvorum de 9 voturi “pentru” 

si 5 “abtineri”.  

Se abtin domnii consilieri: dl. Marin Constantin, dl. Miroiu Marin, dl. Stan Marian, dl. Toghina 

Marian si dl. Lupescu Eduard Mihai.  

D-na. secretar general u.a.t. solicita precizarea motivului abtinerii de la vot.  



Dl.Marin Constantin motiveaza ca nu voteaza pentru ca nu a fost de acord cu inscrierea proiectului 

de hotarare pe ordinea de zi, pentru motivele precizate mai sus.  Ceilalti consilieri precizeaza ca se abtin 

din acelasi motiv.  

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, Hotararea 

nr. 10 din 19.02.2020 privind aprobare cheltuieli pentru realizare lucrari de constructie suplimentare 

la obiectivul de investitii “Înființare pod peste Râul Dâmbovnic, pe strada Râului in punctul “La 

Tractoare” sat Cartojani, comuna Roata de Jos” si aprobare deviz general actualizat la obiectivul de 

investitii “Modernizare drumuri de interes local in comuna  Roata de Jos si infiintare pod peste raul 

Dambovnic, pe strada Raului in punctul “La Tractoare”, sat Cartojani, comuna Roata de Jos, Judetul 

Giurgiu.  

 

 Dl. Presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi - Proiect de 

Hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutor banesc de urgenta pentru familia defunctului Grosu 

Iordan. Initiator: Primar Ghidanac Marin; 

 Proiectul de Hotarare este insotit de referatul de aprobare al primarului, ancheta sociala si 

referatul de specialitate si de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.  

Dl. presedinte de sedinta da cuvantul dlui. Primar care prezinta proiectul de hotarare, privind 

situatia delicata in care se afla sotia domnului Grosu Iordan, cetatean al comunei, din satul Roata Mica, 

fost angajat al Primariei  comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, care datorita situatiei financiare precare, 

a cheltuielilor foarte mari cu ingrijirea sotului, ce a fost spitalizat o perioada mare pentru diagnosticul 

tumora sigmoidiana, dupa care a decedat, are nevoie de sprijin pentru inmormantarea sotului.  

 

Nu sunt inscrieri la cuvant pe marginea proiectului de hotarare prezentat la acest punct.  

 

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de Hotarare privind 

aprobarea acordarii unui ajutor banesc de urgenta pentru familia defunctului Grosu Iordan.   

 

In urma votului exprimat se aproba cu 14 voturi “pentru”, reprezentand votul in  unanimitate al 

consilierilor locali in prezenti la sedinta, proiectul de hotarare prezentat, asa cum a fost initit de primarul 

comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.  

Se adopta de catre Consiliul Local Roata de Jos, Judetul Giurgiu Hotararea nr. 11 din 

19.02.2020 privind aprobarea acordarii unui ajutor banesc de urgenta pentru familia defunctului Grosu 

Iordan, respectiv sotiei acestuia, in suma de 10.000 lei.   

 

Nu mai sunt discutii si dl. Presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 8 de pe ordinea de 

zi – Intrebari sau Interpelari.  

 

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

Se inscriu la cuvant urmatorii consilieri locali:  

1. Toghina Marian, 

 

Se da cuvantul d-lui. Toghina Marian.  

Dl. Toghina Marian spune ca se impune de urgenta curatarea spatiului din spatele Scolii 

gimnaziale nr. 2 Cartojani. 

Dl. Primar raspunde, spunand ca se va face curatenie, intradevar datorita lucrarilor in curs este 

dezordine, se se va amenaja asa cum a precizat mai sus, prin pavare. 

Dl. Primar spune ca pentru premierea copiilor trebuie sa gandim impreuna cu cadrele didactice 

criteriile de acordare . Cel mai bine ar fi ca dumnealor sa faca propuneri. 

  

  



  

 

 

Nu mai sunt discutii si dl. Presedinte de sedinta declara inchisa sedinta ordinara a Consiliului 

Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, de astazi 19.02.2020.  

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

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

STAFIE MIHAI 

                  Contrasemnează pentru legalitate 

       Secretar General u.a.t.  

       Alexandrescu Camelia Constanța  
 


