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Proces verbal 

al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, convocat “de  

îndată” din data de 07.07.2020,  

 

Încheiat azi data de 07.07.2020, cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară a Consiliului Local 

al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, convocat în ședință “de  îndată” ce se va desfășura cu 

respectarea regulilor impuse conform prevederilor legale în vigoare impuse pentru prevenirea infecției 

cu virusul COVID – 19.   

La sedință sunt prezenti consilierii locali în număr de 12 consilieri locali în funcție, dl. Primar 

Ghidanac Marin, secretarul comunei d-na. Alexandrescu Camelia Constanta, dna Moise Adriana Alina – 

consilier in cadrul Compartimentului Investitii Achizitii, Integrare Europeana.  

Lipsesc de la ședință domnii consilieri: Turcu George Aurel, Marin Constantin și Moise 

Dumitru.  

 

Dl. Președinte de ședință Popa Dănuț Nicolae, declară deschisă ședința extraordinară a 

Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și trece la punctul 1 înscris în proiectul de 

ordine de zi și dă cuvantul d-lui. primar Ghidanac Marin care prezinta Proiectul de ordine de zi al 

ședintei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, convocat astăzi 

07.07.2020, care este următorul :  

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Roata de Jos, convocat în ședință 

“de  îndată” din 07 iulie 2020.  

 

2.- Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Roata de Jos, din 15 iunie 

2020.  

 

3. -Proiect de Hotarare privind rectificarea Hotărârii nr. 25/28.05.2020 privind aprobare deviz general 

actualizat la obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială nr. 2 

(clasele I-VIII), comuna Roata de Jos, satul Cartojani,  Județul Giurgiu”;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Compartiment Juridic, Compartiment IAIE, Compartiment Buget Contabilitate Impozite si Taxe 

Locale, Compartiment Disciplină în construcții, Amenajarea teritoriului, Urbanism și Protecția mediului;   

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

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apărarea ordinei publice și Comisia de Invățământ, Cultură, 

Sănătate;  

 

 

  



 

 

 

 

Dl. președinte de ședință invită consilierii să se înscrie la cuvânt, pentru propuneri, obiecțiuni. 

Discuții cu privire la ordinea de zi si propunerea făcută de dl primar cu privire la ordinea de zi.  

 

 Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, deci nici alte propuneri.  

 

 Dl. președinte de ședință supune la vot proiectul de ordine de zi al sedintei extraordinare a 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, convocat “de  îndată” în ședință astăzi  

07.07.2020.  

 

 În urma votului exprimat se aprobă cu un nr. de 12 voturi “pentru” proiectul de ordine de zi cu 

care Consiliul Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu a fost convocat, după cum urmează:  

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Roata de Jos, convocat în ședință 

“de  îndată” din 07 iulie 2020.  

 

2.- Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Roata de Jos, din 15 iunie 

2020.  

 

3. -Proiect de Hotarare privind rectificarea Hotărârii nr. 25/28.05.2020 privind aprobare deviz general 

actualizat la obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială nr. 2 

(clasele I-VIII), comuna Roata de Jos, satul Cartojani,  Județul Giurgiu”;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Compartiment Juridic, Compartiment IAIE, Compartiment Buget Contabilitate Impozite si Taxe 

Locale, Compartiment Disciplină în construcții, Amenajarea teritoriului, Urbanism și Protecția mediului;   

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

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apărarea ordinei publice și Comisia de Invățământ, Cultură, 

Sănătate;  

Dl. Presedinte de ședință Popa Dănuț Nicolae, declară deschisă ședința extraordinară a 

Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și dă cuvântul secretarului general al  

comunei, să prezinte procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15.06.2020, respectiv punctul 

nr. 2 pe ordinea de zi.  

După citirea procesului verbal, doamna secretar spune ca la redactarea procesului verbal s-a omis 

menționarea cvorumului cu care s-a aprobat ordinea de zi, motiv pentru care se va completa procesul 

verbal prin introducerea textului “In urma votului exprimat se aprobă ordinea de zi a sedintei de astazi 

cu un numar de 13 voturi “pentru”, al consilierilor locali în funcție prezenți”.  Dumneaei întreabă 

consilierii locali dacă au obiecțiuni cu privire la consemnarea procesului verbal al ședinței anterioare 

astfel.Nu sunt comentarii sau obiectiuni..  

 

Doamna secretar supune la vot procesul verbal al sedintei Consiliului Local al Comunei Roata de 

Jos, Judetul Giurgiu, din data de 15.06.2020, așa cum a fost corectat.  

 

În urma votului exprimat se aprobă procesul verbal al ședinței ordinare anterioare a Consiliului 

Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu din data de 15.06.2020, asa cum a fost supus spre  

 

 



 

aprobare Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, cu un numar de 12 voturi 

« pentru », al consilierilor locali în funcție, din totalul de 15 consilieri locali în funcție.  

 

 Dl. președinte de ședinta Popa Danut Nicolae trece la punctul 3 al Proiectului de  ordine  de zi 

- Proiect de Hotarare privind rectificarea Hotărârii nr. 25/28.05.2020 privind aprobare deviz general 

actualizat la obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială nr. 2 

(clasele I-VIII), comuna Roata de Jos, satul Cartojani,  Județul Giurgiu”.  

 

Dumnealui aduce la cunoștință Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, că în 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 25/28.05.2020 privind 

aprobare deviz general actualizat la obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și extindere 

Școala Gimnazială nr. 2 (clasele I-VIII), comuna Roata de Jos, satul Cartojani,  Județul Giurgiu”, 

în mod eronat au fost înscrise cheltuielile neeligibile ale investiției in sumă de 372.112,98 lei, 

acestea fiind doar cheltuielile rezultate ca urmare a lucrărilor executate in baza dispozițiilor de 

șantier, evidențiate în hotărâre, corect fiind să fie înscrise cheltuielile neeligibile aferente întregii 

investiții, ce vor fi suportate de la bugetul local, in sumă de 489.092,55 lei. Deasemenea se impune 

rectificarea devizului general al obiectivului de investiții prin înscrierea corecta a cheltuielilor de la 

bugetul local si bugetul de stat, corect fiind după cum urmează: Buget local – 489.092,55 lei și Buget 

de stat – 4. 692.191,00 lei, și rectificarea numerotării articolelor, 3,4 și 5, dat fiind că s-a omis articolul 

2, în sensul că articolul 3, devine articolul 2, articolul 4, devine articolul 3 și articolul 5 devine articolul 

4.  

 

Astfel se impune adoptarea hotărârii în regim de urgență deoarece trebuie înaintată către 

MDRAP,  în vederea decontării lucrărilor conform contractului de finanțare.   

 

Dl. primar dă cuvântul dnei Moise Adriana Alina despre necesitatea rectificării actului 

administrativ.   

 

Dna. secretar informeaza Consiliul că proiectul de hotărâre este însoțit de avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate.   

Dl. președinte de ședință invită consilierii locali să înscrie la cuvânt.  

 Nu mai sunt discuții, cu privire la acest punct și domnul președinte de ședință supune la vot 

proiectul de hotarare prezentat privind rectificarea Hotărârii nr. 25/28.05.2020 privind aprobare deviz 

general actualizat la obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială 

nr. 2 (clasele I-VIII), comuna Roata de Jos, satul Cartojani,  Județul Giurgiu”.  

In urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotarare cu un cvorum de 12 voturi “pentru”, 0 

voturi “impotriva” și 0 abțineri, reprezentand totalul de 12 voturi exprimate de consilierii locali prezenți 

la ședință din totalul de 15 consilieri locali în funcție.   

 

Astfel se aprobă de către Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, Hotararea 

nr. 37 din 07.07.2020 privind rectificarea Hotărârii nr. 25/28.05.2020 privind aprobare deviz general 

actualizat la obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială nr. 2 

(clasele I-VIII), comuna Roata de Jos, satul Cartojani,  Județul Giurgiu.  

 

 

 



Nu mai sunt discuții și dl președinte de ședință Popa Dănuț Nicolae declară închisă ședința 

extraordinară a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, convocat în ședință “de 

îndată” astăzi 07.07.2020, drept pentru care încheie prezentul proces verbal în două exemplare.  

 

 

 

Președinte de ședință     Secretar general comună  

Popa Dănuț Nicolae     Alexandrescu Camelia Constanța   

 


