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Proces verbal 

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

15.06.2020,  

 

Încheiat azi data de 15.06.2020, cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară a Consiliului Local 

al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, convocat în ședința ce se va desfășura cu respectarea regulilor 

impuse conform prevederilor legale în vigoare impuse pentru prevenirea infecției cu virusul COVID – 

19.   

La sedință sunt prezețti consilierii locali în număr de 13 consilieri locali în funcție, dl. Primar 

Ghidanac Marin, secretarul comunei d-na. Alexandrescu Camelia Constanta, d-na. Miroiu Ilinca 

aministrator public al comunei, dna Moise Adriana Alina – consilier in cadrul Compartimentului 

Investitii Achizitii, Integrare Europeana și consilier juridic, d-na. Neață Verginia, d-na. Calin Livia 

Ioana, referent grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Buget Contabilitate Impozite și 

Taxe Locale. Lipsesc de la ședință domnii consilieri: 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 pentru 

astăzi 15.06.2020, care este următorul :  

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Roata de Jos, din 15 iunie 2020.  

 

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

28.05.2020.  

 

3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare, convocată “de îndata” a Consiliului 

Local Roata de Jos, din 04.06.2020.   

4.-Proiect de Hotarare privind aprobarea implementarii proiectului “Achiziție instalații de dezinfectare și 

dezinfecție in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu sat Cartojani, strada Bucuresti”, in cadrul P.N.D.R. 

2014-2020;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Compartiment Juridic, Compartiment IAIE, 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;  

 

5. -Proiect de Hotarare privind aprobarea implementarii proiectului “Achiziție instalații de dezinfectare 

și dezinfecție in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu sat Cartojani, strada Olteni”, in cadrul P.N.D.R. 

2014-2020;  



Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Compartiment Juridic, Compartiment IAIE, 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. -Proiect de Hotarare privind aprobarea implementarii proiectului “Achiziție instalații de dezinfectare 

și dezinfecție in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu sat Roata Mica, strada Principala”, in cadrul 

P.N.D.R. 2014-2020;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Compartiment Juridic, Compartiment IAIE, 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 implementarii proiectului “Achiziție instalații de dezinfectare 

și dezinfecție in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu sat Roata de Jos, strada Constitutiei”, in cadrul 

P.N.D.R. 2014-2020;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Compartiment Juridic, Compartiment IAIE, 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. -Proiect de Hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Roata de Jos;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Compartiment Registrul Agricol ;   

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;  

 

9. – Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii Scrisoarii de Garanție nr. IMG 

173300190/12.05.2017, din partea Fondului de Garantare – FONDUL DE GARANTARE A 

CREDITULUI RURAL – IFN SA pentru implementarea Proiectului “ Alimentare cu apă în satele 

Sadina și Rota de Jos, extindere canalizare în satele Sadina și Roata de Jos, 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;   



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;  

 

10. Intrebări.Interpelări;  

 

11.  Diverse.  

 

Dl primar propune dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi în funcție de numărul proiectului și 

mai propune suplimentarea cu încă un punct, proiect de hotărâre ce a fost déjà comunicat Consiliului 

Local, respectiv - PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 36 / 15.06.2020 privind aprobarea prelungirii 

scrisorii de garantie nr IG 173300189/12.05.2017 din partea fondului de garantare  - FONDUL DE 

GARANTARE A CREDITULUI RURAL – IFN SA pentru implementarea proiectului “ CENTRU DE 

ZI –CARTOJANI, COMUNA ROATA DE JOS, JUDET GIURGIU”.  

 

 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 propunerile d-lui primar. 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, prezenti. 

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Roata de Jos, din 15 iunie 2020.  

 

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

28.05.2020.  

 

3. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare, convocată “de îndata” a Consiliului 

Local Roata de Jos, din 04.06.2020.   

4. Proiect de Hotarare privind aprobarea implementarii proiectului “Achiziție instalații de dezinfectare și 

dezinfecție in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu sat Roata Mica, strada Principala”, in cadrul 

P.N.D.R. 2014-2020; 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Compartiment Juridic, Compartiment IAIE, 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;  

5. - Proiect de Hotarare privind aprobarea implementarii proiectului “Achiziție instalații de dezinfectare 

și dezinfecție in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu sat Roata de Jos, strada Constitutiei”, in cadrul 

P.N.D.R. 2014-2020;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Compartiment Juridic, Compartiment IAIE, 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. - Proiect de Hotarare privind aprobarea implementarii proiectului “Achiziție instalații de dezinfectare 

și dezinfecție in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu sat Cartojani, strada Olteni”, in cadrul P.N.D.R. 

2014 - 2020;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Compartiment Juridic, Compartiment IAIE, 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 implementarii proiectului “Achiziție instalații de dezinfectare 

și dezinfecție in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu sat Cartojani, strada București”, in cadrul 

P.N.D.R. 2014-2020;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Compartiment Juridic, Compartiment IAIE, 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. -Proiect de Hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Roata de Jos;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Compartiment Registrul Agricol ;   

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;  

 

9. – Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii Scrisoarii de Garanție nr. IMG 

173300190/12.05.2017, din partea Fondului de Garantare – FONDUL DE GARANTARE A 

CREDITULUI RURAL – IFN SA pentru implementarea Proiectului “ Alimentare cu apă în satele 

Sadina și Rota de Jos, extindere canalizare în satele Sadina și Roata de Jos, 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;   

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;  

 

10. Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie nr IG 173300189/12.05.2017 

din partea fondului de garantare  - FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL – IFN SA 



pentru implementarea proiectului “ CENTRU DE ZI –CARTOJANI, COMUNA ROATA DE JOS, 

JUDETUL GIURGIU”.  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Compartiment Juridic, Compartiment IAIE, 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;  

 

11. Intrebari.Interpelari;  

 

12.  Diverse.  

 

Dl. Presedinte de sedinta 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 ordinare din data de 28.05.2020, respectiv punctul nr. 2 

pe ordinea de zi.  

Doamna secretar întreaba consilierii locali daca au obiectiuni cu privire la consemnarea 

procesului verbal al ședintei anterioare, acesta fiind transmis consilierilor on - line astfel încât să ia la 

cunoștință despre acesta.  

Nu sunt comentarii sau obiectiuni cu privire la modul de consemnare a procesului verbal. 

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

Judetul Giurgiu, din data de 28.05.2020, așa cum a fost consemnat.  

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 28.05.2020, asa cum a fost supus spre 

aprobare Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, cu un numar de 13 voturi 

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

 

Dl. Președinte de ședință Popa Dănuț Nicolae, dă cuvântul secretarului comunei, să prezinte 

procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, 

convocat “de îndată” în data de 04.06.2020, respectiv punctul nr. 3 pe ordinea de zi.   

Doamna secretar întreaba consilierii locali dacă au obiecțiuni cu privire la consemnarea 

procesului verbal al ședinței anterioare, ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu, convocat “de îndată” în data de 04.06.2020, acesta fiind transmis consilierilor    

on - line astfel încat să ia la cunoștință despre acesta.  

Nu sunt comentarii sau obiecțiuni cu privire la modul de consemnare a procesului verbal. 

Doamna secretar supune la vot procesul verbal al ședinței Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, convocat “de îndată” în data de 04.06.2020, așa cum a fost consemnat.  

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

al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu convocat “de îndată” în data de 04.06.2020, așa cum a fost 

supus spre aprobare Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, cu un numar de 13 

voturi « pentru », al consilierilor locali în funcție prezenți la ședința, din totalul de 15 consilieri locali 

în funcție.  

 

 Dl. președinte de ședinta Popa Danut Nicolae trece la punctul 4 al Proiectului de  ordine  de zi - 

Proiect de Hotarare privind aprobarea implementării proiectului “Achiziție instalații de dezinfectare și 

dezinfecție in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu sat Roata Mica, strada Principala”, in cadrul 

P.N.D.R. 2014-2020.  



Dna. secretar informeaza Consiliul ca proiectul de hotarare este insotit de avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate.   

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

Dl. Țoghină Marian cere informații despre acest proiect. 

 Dl. primar invită pe d-na. Miroiu Ilinca, administrator public al comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu, care vorbește despre necesitatea și oportunitatea aprobării acestui proiect de hotărâre.  

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

proiectul de hotarare prezentat privind aprobarea implementarii proiectului “Achiziție instalații de 

dezinfectare și dezinfecție in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu sat Roata Mica, strada Principala”, 

in cadrul P.N.D.R. 2014-2020.  

In urma votului exprimat se aproba proiectul de hotarare cu un cvorum de 13 voturi “pentru”, 0 

voturi “impotriva” și 0 abțineri, reprezentand totalul de 13 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. 30 din 15.06.2020 privind aprobarea implementarii proiectului “Achiziție instalații de dezinfectare 

și dezinfecție in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu sat Roata Mica, strada Principala”, in cadrul 

P.N.D.R. 2014-2020.  

 

 Dl. președinte de ședință Popa Dănuț Nicolae trece la punctul 5 al Proiectului de  ordine  de zi - 

Proiect de Hotarare privind aprobarea implementarii proiectului “Achiziție instalații de dezinfectare și 

dezinfecție in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu sat Roata de Jos, strada Constitutiei”, in cadrul 

P.N.D.R. 2014-2020.  

Dna. Alexandrescu Camelia Constanta, secretar general al comunei, informează Consiliul că 

proiectul de hotarare este însoțit de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.   

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

Dl. Țoghină Marian cere informații despre acest proiect. 

 Dl. primar invită pe d-na. Miroiu Ilinca, administrator public al comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu, care vorbește despre necesitatea și oportunitatea aprobării acestui proiect de hotărâre.  

Dl. Țoghină Marian întrabă de ce nu se pun la intrare în comuna.  

Dna. Miroiu Ilinca, administrator public comună, răspunde că la ieșire avem drumul județean și 

nu mai sunt eligibile investițiile.   

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

proiectul de hotarare prezentat privind aprobarea implementarii proiectului “Achiziție instalații de 

dezinfectare și dezinfecție in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu sat Roata de Jos, strada 

Constitutiei”, in cadrul P.N.D.R. 2014-2020.  

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotarare cu un cvorum de 13 voturi “pentru”, 0 

voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul de 13 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. 31 din 15.06.2020 privind aprobarea implementarii proiectului “Achiziție instalații de dezinfectare 



și dezinfecție in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu sat Roata de Jos, strada Constitutiei”, in cadrul 

P.N.D.R. 2014-2020.  

 

 Dl. președinte de ședință Popa Dănuț Nicolae trece la punctul 6 al Proiectului de  ordine  de zi - 

Proiect de Hotărâre privind aprobarea implementarii proiectului “Achiziție instalații de dezinfectare și 

dezinfecție in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu sat Cartojani, strada Olteni”, in cadrul P.N.D.R. 

2014 - 2020.  

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

comisiilor de specialitate.   

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

Dl. Țoghină Marian cere informații despre acest proiect. 

 Dl. primar invită pe d-na. Miroiu Ilinca, administrator public al comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu, care vorbește despre necesitatea și oportunitatea aprobării acestui proiect de hotărâre.  

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

proiectul de hotarare prezentat privind aprobarea implementarii proiectului “Achiziție instalații de 

dezinfectare și dezinfecție in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu sat Cartojani, strada Olteni”, in 

cadrul P.N.D.R. 2014 - 2020.  

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotarare cu un cvorum de 13 voturi “pentru”, 0 

voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul de 13 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, Hotărârea 

nr. 32 din 15.06.2020 privind aprobarea implementarii proiectului “Achiziție instalații de dezinfectare 

și dezinfecție in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu sat Cartojani, strada Olteni”, în cadrul P.N.D.R. 

2014 - 2020.  

 

 Dl. președinte de ședință Popa Dănuț Nicolae trece la punctul 7 al Proiectului de  ordine  de zi - 

Proiect de Hotarare privind aprobarea implementarii proiectului “Achiziție instalații de dezinfectare și 

dezinfecție in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu sat Cartojani, strada București”, în cadrul 

P.N.D.R. 2014-2020.  

Dna secretar informează Consiliul că proiectul de hotarare este însoțit de avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate.   

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

Dl. Țoghină Marian cere informații despre acest proiect. 

 Dl. primar invită pe d-na. Miroiu Ilinca, administrator public al comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu, care vorbește despre necesitatea și oportunitatea aprobării acestui proiect de hotărâre.  

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

proiectul de hotarare prezentat privind aprobarea implementarii proiectului “Achiziție instalații de 

dezinfectare și dezinfecție in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu sat Cartojani, strada București”, în 

cadrul P.N.D.R. 2014-2020.  

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotărâre cu un cvorum de 13 voturi “pentru”, 0 

voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul de 13 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, Hotărârea 

nr. 33 din 15.06.2020 privind aprobarea implementarii proiectului “Achiziție instalații de dezinfectare 

și dezinfecție in comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu sat Cartojani, strada București”, in cadrul 

P.N.D.R. 2014-2020.  

 

Nu mai sunt discuții și dl. președinte de ședință anunță trecerea la punctul nr. 8 înscris în 

proiectul ordinii de zi - Proiect de Hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei 

Roata de Jos.  

Dumnealui dă cuvântul dlui primar care prezintă proiectul de hotărâre. O invită pe dna secretar 

să vorbească despre necesitatea și oportunitatea aprobării acestui proiect de hotărâre.  

Dna secretar general al comunei Alexandrescu Camelia Constanța spune că pentru punerea în 

valoare a pajiștilor și pașunilor, unitățile administrativ teritoriale, prin primari, în conformitate cu 

hotărârile consiliului local, la cererea crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, crescatori de 

animale, înscrise în Registrul național al exploatațiilor, membrii ai colectivităților locale sau care au 

sediul social pe raza localității respective, încheie contracte de închiriere, pentru suprafețe, proporțional 

cu efectivele de animale, deținute în exploatație.  

Aceste suprafețe de pajiști și pășuni sunt inventariate și în baza Legii 165/2013. Folosirea și 

amenajarea pajiștilor și pașunilor se fac cu respectarea condițiilor agricole și de mediu în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare.  

Amenajamentul pastoral este întocmit de către specialisti în domeniu, și reprezintă documentația 

care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice și economice necesare ameliorării și exploatării pajiștilor 

în conformitate cu prevederile Normelor de aplicare a OUG 34/2013. 

În concluzie conform prevederilor legale în vigoare consiliile locale au obligația aprobării prin 

hotărâre de consiliu a acestor amenajamente pastorale.  

Față de cele prezentate se propune aprobarea amenajamentului pastoral al comuneiu Roata de 

Jos, Judetul Giurgiu.  

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

proiectul de hotărâre prezentat.  

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajamentului 

pastoral al comunei Roata de Jos, așa cum a fost inițiat de primarul comunei,  cu un cvorum de 13 

voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul de 13 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, Hotărârea 

nr. 34 din 15.06.2020 privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Roata de Jos. 

 

Nu mai sunt discuții și dl președinte de ședință anunță trecerea la punctul nr. 9 înscris în 

Proiectul ordinii de zi - Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii Scrisoarii de Garanție nr. 

IMG 173300190/12.05.2017, din partea Fondului de Garantare – FONDUL DE GARANTARE A 

CREDITULUI RURAL – IFN SA pentru implementarea Proiectului “ Alimentare cu apă în satele 

Sadina și Rota de Jos, extindere canalizare în satele Sadina și Roata de Jos, Județul Giurgiu”.  

Doamna secretar general informează Consiliul Local că proiectul de hotărâre este însoțit de 

avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, de referatul de aprobare și raportul de specialitate.  

Domnul președinte dă cuvantul dlui primar care expune motivele inițierii proiectului de hotărâre, 

respectiv necesitatea și oportunitatea aprobării acestui proiect și adoptării unei hotărâri în acest sens.  

Dumnealui spune că aceste motive sunt prezentate și în documentele atașate proiectului de 

hotărâre,  

Nu sunt înscrieri la cuvant, deci nu sunt discuții și dl președinte de ședință supune la vot 

proiectul de hotărâre prezentat.  

  În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii 

Scrisoarii de Garanție nr. IMG 173300190/12.05.2017, din partea Fondului de Garantare – FONDUL 

DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL – IFN SA pentru implementarea Proiectului “ Alimentare 



cu apă în satele Sadina și Rota de Jos, extindere canalizare în satele Sadina și Roata de Jos, Județul 

Giurgiu”., așa cum a fost inițiat de primarul comunei, cu un cvorum de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

“impotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul de 13 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, Hotărârea 

nr. 35 din 15.06.2020 privind aprobarea prelungirii Scrisoarii de Garanție nr. IMG 

173300190/12.05.2017, din partea Fondului de Garantare – FONDUL DE GARANTARE A 

CREDITULUI RURAL – IFN SA pentru implementarea Proiectului “ Alimentare cu apă în satele 

Sadina și Rota de Jos, extindere canalizare în satele Sadina și Roata de Jos, Județul Giurgiu”.  

 

Nu mai sunt discuții și dl președinte de ședință anunță trecerea la punctul nr. 10 înscris în 

Proiectul ordinii de zi - Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie nr IG 

173300189/12.05.2017 din partea fondului de garantare  - FONDUL DE GARANTARE A 

CREDITULUI RURAL – IFN SA pentru implementarea proiectului “ CENTRU DE ZI –CARTOJANI, 

COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU”, proiect cu care a fost suplimentat Proiectul ordinii 

de zi.   

Doamna secretar general Alexandrescu Camelia Constanța informează Consiliul Local că 

proiectul de hotarare este însoțit de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, de referatul de 

aprobare și raportul de specialitate.  

Domnul președinte de ședință dă cuvântul dlui primar care expune motivele inițierii proiectului 

de hotărâre, respectiv necesitatea și oportunitatea aprobării acestui proiect și adoptării unei hotărâri în 

acest sens.  

Dumnealui spune ca aceste motive sunt prezentate și în documentele atașate proiectului de 

hotărâre,  

Nu sunt înscrieri la cuvânt, deci nu sunt discuții și dl președinte de ședință supune la vot 

proiectul de hotărâre prezentat.  

  În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii 

de garantie nr IG 173300189/12.05.2017 din partea fondului de garantare  - FONDUL DE 

GARANTARE A CREDITULUI RURAL – IFN SA pentru implementarea proiectului “ CENTRU DE ZI – 

CARTOJANI, COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU”., așa cum a fost inițiat de primarul 

comunei,  cu un cvorum de 13 voturi “pentru”, 0 voturi “impotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul de 

13 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, Hotărârea 

nr. 36 din 15.06.2020 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție nr IG 173300189/12.05.2017 

din partea fondului de garantare  - FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL – IFN SA 

pentru implementarea proiectului “ CENTRU DE ZI – CARTOJANI, COMUNA ROATA DE JOS, 

JUDETUL GIURGIU”.  

 

Nu mai sunt discuții și dl. președinte de ședință anunță trecerea la punctul nr. 11 - Intrebări.Interpelări.  

 

Dumnealui invită consilierii locali să se înscrie la cuvânt.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt,  Nu sunt întrebări sau interpelări.  

 

Dl. președinte de ședință anunță trecerea la punctul nr.12 - Diverse.  

 

Dumnealui invită consilierii locali să se înscrie la cuvânt.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt nici la punctul Diverse. 

 

 



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, de astăzi 15.06.2020, drept 

pentru care încheie prezentul proces verbal în două exemplare.  

 

 

 

Președinte de ședință     Secretar general comună  

Popa Dănuț Nicolae     Alexandrescu Camelia Constanța   


