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Proces verbal 

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

îndată” în data de 16.09.2020, la orele 14,00  

 

Încheiat azi data de 16.09.2020, 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 în procedură 

electronică, cu respectarea regulilor impuse conform prevederilor legale în vigoare impuse pentru 

prevenirea infecției cu virusul COVID – 19.   

La sedință participă dl. primar Ghidanac Marin, secretarul comunei d-na. Alexandrescu Camelia  

Constanța, consilierii locali în totalitate, în număr de 15 consilieri locali în funcție, fiind prezenți în 

aplicație, consilierii locali în număr de 11, sunt prezenți în sala de consiliu 2 consilieri locali, respectiv dl. 

Călin Anghelin și dl. Stafie Mihai și s-au conectat pe telefon dl. Stan Marian, dl. Miroiu Marian, dl. Văcaru 

Traian si Moise Dumitru. Din Aparatul de Specialitate al Primarului participă la ședință dna. Miroiu Ilinca, 

administrator public al comunei, dna Moise Adriana Alina – consilier în cadrul Compartimentului Investitii 

Achizitii, Integrare Europeana, dna Matei Rodica, referent grad profesional superior în cadrul 

Compartimentului Buget Contabilitate Impozite și Taxe Locale, dna Neață Verginia, consilier juridic,  

Facem precizarea că dl. Văcaru Traian s-a conectat în aplicație și pe telefon deoarece nu-i funcționa  

microfonul.  

.  

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 prezintă Proiectul de ordine de zi al ședintei extraordinare a 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, convocat astăzi 16.09.2020, care este 

următorul :  

 

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

astăzi data de 16.09.2020.  

 

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

îndată în data de 26 august 2020.  

 

3.-Proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetului local, a bugetului Serviciului de Utilităti Publice al 

comunei Roata de Jos, completarea si modificarea listei de investitiții a altor cheltuieli de investiții și dotări 

independente;  

 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezintă raport de specialitate:  

- Compartiment Buget Contabilitate Impozite și Taxe Locale, Compartiment Investiții Achiziții și Integrare 

Europeană si Compartiment Juridic; 



Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeană și pentru Amenajarea 

Teritoriului și Comisia juridică;  

 

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

discuții cu privire la ordinea de zi și 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  

16.09.2020.  

 

 În urma votului exprimat se aprobă cu un nr. de 15 voturi “pentru” proiectul de ordine de zi al 

ședinței de astăzi 16.09.2020, cu care Consiliul Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu a fost 

convocat, mai sus prezentat, astfel:  

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

astăzi data de 16.09.2020.  

 

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

îndată în data de 26 august 2020.  

 

3.-Proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetului local, a bugetului Serviciului de Utilităti Publice al 

comunei Roata de Jos, completarea si modificarea listei de investitiții a altor cheltuieli de investiții și dotări 

independente;  

 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezintă raport de specialitate:  

- Compartiment Buget Contabilitate Impozite și Taxe Locale, Compartiment Investiții Achiziții și Integrare 

Europeană si Compartiment Juridic; 

Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeană și pentru Amenajarea 

Teritoriului și Comisia juridică;  

 

Dl. Presedinte de ședință Popa Dănuț Nicolae, dă cuvântul secretarului general al comunei, să 

prezinte procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 26 august 2020, respectiv punctul nr. 2 pe 

ordinea de zi.  

Doamna secretar întreabă consilierii locali dacă au obiecțiuni cu privire la consemnarea procesului 

verbal al ședinței anterioare pe care l-a prezentat consilierilor și în aplicație și pe adresele de mail, 

împreună cu celelalte materiale de ședință. Nu sunt discuții  comentarii sau obiectiuni.  

 

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

Jos, Judetul Giurgiu, din data de 26.08.2020.  

 

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

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu din data de 26.08.2020, cu un numar de 15 voturi « pentru », al 

consilierilor locali în funcție, din totalul de 15 consilieri locali în funcție.  

  

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

Proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetului local, a bugetului Serviciului de Utilităti Publice al 

comunei Roata de Jos, completarea si modificarea listei de investitiții a altor cheltuieli de investiții și 

dotări independente”.  



Dl. primar invită pe dna. Matei Rodica, referent grad profesional în cadrul Compartimentului Buget 

Contabilitate Impozite și Taxe Locale să prezinte rectificarea bugetului local, a bugetului Serviciului de 

Utilităti Publice al comunei Roata de Jos, completarea si modificarea listei de investitiții a altor cheltuieli 

de investiții și dotări independente.  

 

După prezentarea modului în care se rectifica bugetul local și bugetul Serviciului de Utilităti 

Publice al comunei Roata de Jos și completarea și modificarea listei de investitiții a altor cheltuieli de 

investiții și dotări independente, dl. președinte de ședință, Popa Dănuț Nicolae invită consilierii locali să 

înscrie la cuvânt.  

Proiectul de hotărâre este însoțit de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.   

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

proiectul de hotarare prezentat privind rectificarea privind rectificarea bugetului local, a bugetului 

Serviciului de Utilităti Publice al comunei Roata de Jos, completarea si modificarea listei de investitiții a 

altor cheltuieli de investiții și dotări independente”.  

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotarare cu un cvorum de 15 voturi “pentru”, 0 

voturi “impotriva” și 0 abțineri, reprezentand totalul de 15 voturi exprimate de consilierii locali în funcție.   

 

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

46 din 16.09.2020 privind rectificarea Hotărârii nr. 25/28.05.2020 privind rectificarea bugetului local, a 

bugetului Serviciului de Utilităti Publice al comunei Roata de Jos, completarea si modificarea listei de 

investitiții a altor cheltuieli de investiții și dotări independente.  

 

 

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 16.09.2020, drept pentru care încheie prezentul proces verbal în două exemplare.  

 

 

 

Președinte de ședință        Secretar general comună  

Popa Dănuț Nicolae        Alexandrescu Camelia Constanța   

 


