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HOTĂRÂREA NR. 31 / 15.06.2020  

privind aprobarea implementării proiectului ,,Achiziție instalații de dezinfectare și dezinsecție in 

comuna Roata de Jos, sat Roata de Jos, Strada Constituției , județul Giurgiu”, în cadrul P.N.D.R. 

2014-2020  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, alizând 

temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin.(1) și alin.(4) din Constituția 

României, republicată; 

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d) art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (1), (3), (4) și (6), precum și art. 41-42 din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  

e) Prevederile art. 155, alin. (1), lit. “d”, alin. (5), lit. “c”, art. 129, alin. (2), lit. “d” și alin. (7), lit. 

“c” și lit. “h”, art. 286 alin. (4) și 287 lit. „b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Având în vedere: 

- REGULAMENTUL (UE) NR. 1305/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 

CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, cu modificările și completările ulterioare,  

prevederile art. 18 și art. 19; 

- Conform “Manualului operaţional pentru intervenţia în focarele de pestă porcină africană” al                              

A. N. S. V.  S. A.;  

Ținând cont de prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea SUB - MĂSURII 5.1 

—"Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, 

evenimentelor adverse și evenimentelor catastrofale";  

Luând act de:  

 - referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos în calitatea sa de inițiator, înregistrat 

sub nr. 241/1991 din 11..06.2020, calitate acordată de prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 - Nota de Fundamentare întocmită de administratorul public al comunei Miroiu Ilinca nr. 

242/1992 din 11.06.2020;   

 - Referatul de specialitate nr. 256/2006/11.06.2020, întocmit de compartimentele de specialitate 

din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

      - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu numerele: 265/2015/15.06.2020, 266/2016/15.06.2020 și 267/2017/15.06.2020;  

             În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. „a” și art. 139, alin. (3) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al 

Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea implementării 

proiectului ,,Achiziție instalații de dezinfectare și dezinsecție in comuna Roata de Jos, sat Roata de 

Jos, Strada Constituției , județul Giurgiu”, în cadrul P.N.D.R. 2014-2020 și adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE  

 

 Art.1. – Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției "Achiziție 

instalații de dezinfectare și dezinsecție in comuna Roata de Jos, sat Roata de Jos, strada 

Constituției , județul Giurgiu ", conform anexa 1 la przenta hotărâre, anexă ce face parte 

integrantă din aceasta.  



  Art.2. — (1) Se aprobă implementarea proiectului "Achiziție instalații de dezinfectare 

și dezinsecție in comuna Roata de Jos, sat Roata de Jos, Strada Constituției, județul 

Giurgiu " în vederea accesării de fonduri europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 

2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

(2) Este împuternicit domnul GHIDANAC MARIN , primarul comunei Roata de Jos, ca 

reprezentant legal al proiectului "Achiziție instalații de dezinfectare și dezinsecție in 

comuna Roata de Jos, sat Roata Mica, strada Constitutiei, judetul Giurgiu ".  

Art.3. - Cheltuielile aferente "Achiziție instalații de dezinfectare și dezinsecție  in 

comuna Roata de Jos, sat Roata de Jos, strada Constituției , județul Giurgiu " se prevăd 

în bugetul local al comunei Roata de Jos, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

 

Art.4. - (1) Autoritățile administrației publice locale se obligă că vor rambursa contribuția 

financiară nerambursabilă primită, dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plății finale către 

beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectului cofinanțat prin 

FEADR fac obiectul uneia din următoarele situații: 

a) încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei vizate de program; 

b) o modificare a proprietății asupra acestor active corporate și necorporale care dau un avantaj 

nejustificat unei intreprinderi sau unui organism public; 

c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar 

determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia. 

 (2) Să asigure funcționarea la parametrii proiectați și în conformitate cu autorizațiile/avizele 

eliberate de autoritățile competente (sanitar- veterinară, sănătate publică și mediu) precum și întreținerea 

investiției, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată. 

(3) Să asigure accesul gratuit la investiția realizată prin proiect a întregii comunități din spațiul 

rural deservit de aceasta, în conformitate cu avizele/autorizațiile eliberate de autoritățile 

sanitar-veterinară, sanatate publică și mediu pentru această investiție.  

 

Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 

al orașului, în termenul prevazut de lege, primarului comunei Roata de Jos și prefectului județului 

Giurgiu și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul primăriei. 

 

 

Președinte de ședință                                   Secretar general u.a.t. comuna Roata de Jos 

Popa Dănuț Nicolae                 Alexandrescu Camelia Constanța  

  

  

 

 

 

 

 

 

 H.C.L. nr. 31 / 15.06.2020  

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit. a) din din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXA NR 1. La Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 15.06.2020   

 

Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției "Achiziție instalații de 

dezinfectare și dezinsecție in comuna Roata de Jos, sat Roata de Jos, strada Constituției, 

județul Giurgiu " 

 

 

 Creșterea capacității operaționale de prevenire a apariției epizootiilor și combaterea 

acestora, inclusiv prin diminuarea timpului de reacție din partea autorităților. 

 

            Pesta porcină africană (PPA), numită și febra porcină africană sau boala lui Montgomery, 

este o boală virală hemoragică febrilă extrem de contagioasă și foarte severă a porcilor domestici și 

mistreților. Pesta porcină africană provoacă pierderi economice mari din cauza depopulării catastrofale a 

fermelor de porci în zonele afectate prin decesul și sacrificarea lor, punerea în aplicare a măsurilor 

sanitare și impunerea restricțiilor comerciale. Pesta porcină africană este o boală transfrontalieră care se 

poate răspândi rapid de la o țară la alta și este una dintre cele mai periculoase boli ale porcinelor, fiind 

inclusă în lista A a Organizației mondiale pentru sănătate animală (OIE). Nu există un tratament sau 

vaccin specific. În absența unui vaccin eficient, singura modalitate de a opri răspândirea virusului în 

rândul porcinelor este sacrificarea tuturor porcilor din regiunile infectate și instituirea carantinei. Porcii 

afectați trebuie sacrificați, iar carcaselor lor trebuie neutralizate (procesate, incinerate sau îngropate) în 

condiții de maximă siguranță, pentru a preveni răspândirea bolii. 

 

 Singurele metode de prevenție eficiente sunt menținerea unui nivel înalt de biosecuritate la ferme 

și gestionarea rapidă și eficientă a posibilelor focare de boală — raportare, restricții privind mișcarea 

animalelor, a produselor și subproduselor provenite de la porcine, sacrificarea animalelor susceptibile și 

controlul circulației animalelor. 

Mai mult de jumatate din localitățile județului Giurgiu sunt afectate de pesta porcină africană. 

Potrivit declarațiilor DSVSA Giurgiu, în județ au fost depistate 224 de focare de pestă porcină africană 

(PPA) la porci domestici şi 69 cazuri PPA la mistreţi vânaţi sau găsiţi morţi pe 13 fonduri de vânătoare 

din totalul de 43.  

Conform actelor sanitar veterinare in comuna Roata de Jos inclusiv , au fost confirmate in cursul 

anului 2019 pe aria cinegetica 5 Vanatori , AVPS Soimul  un numar de 20 cazuri PPA, pe  de aceea 

este oportun și necesar ca investiția "Achiziție instalații de dezinfectare și dezinsecție in 

comuna Roata de Jos, sat Roata de Jos, strada Constituției, județul Giurgiu ". 

 

 

         

 

 

                                                   ADMINISTRATOR PUBLIC                                                                                                                                                

       MIROIU ILINCA 


