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Proces verbal 

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

« de indata » in data de 23.07.2020,  

 

Incheiat azi data de 23.07.2020, cu ocazia intrunirii in sedinta extraordinara a Consiliului 

Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, convocat in sedinta « de indata », in procedura 

online, videoconferinta.  

La sedinta sunt prezenti consilierii locali in numar de 15 consilieri locali in functie, dl. 

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

Ilinca aministrator public al comunei, d-na. Matei Rodica, referent grad profesional in cadrul 

Compartimentului Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale si d-na. Sandu Florentina Lilica, 

consilier in cadrul Compartimentului Relatii cu publicul si Reteaua Electronica a Comunitatii 

Locale, prezenta on-line, care se ocupa cu functionarea sistemului de videoconferinta, asigurand 

conectarea in retea a participantilor la sedinta, si eventuale disfunctionalitati ale sistemului.  

Dl. Presedinte de sedinta Popa Danut Nicolae, declara deschisa sedinta extraordinara a 

Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, convocat « de indata » si da cuvantul d-

lui. primar Ghidanac Marin care prezinta Proiectul de ordine de zi al sedintei extraordinare a 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, convocat « de indata » astazi data de 

23.07.2020, la orele 14,00, care este urmatorul : 

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

convocat de îndată, astazi 23.07.2020, ce se va desfasura in procedura electronică.  

 

2.-Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu convocat “de îndată” pe data de 07.07.2020;  

3.-Aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi 

cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei Roata 

de Jos, Judetul Giurgiu, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. al II - lea 

2020;  

  Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Compartiment Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale;  

Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana, Comisia juridica și 

pentru apararea ordinei publice și Comisia de Învatamant, Cultura, Sanatate;  

 

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţie tehnico-economica D.A.L.I., în 

vederea realizării obiectivului de investiţii  ”Modernizare rețea de iluminat public în comuna 

Roata de Jos, județul Giurgiu”; 

 



Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

. Prezinta raport de specialitate:  

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

IIE, Compartiment Disciplina in constructii, urbanism si protectia mediului;  

Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana, Comisia juridica și 

pentru apararea ordinei publice și Comisia de Învatamant, Cultura, Sanatate;  

  

 

Dl. presedinte de sedinta invita consilierii locali sa inscrie la cuvant, pentru propuneri, 

sugestii, obiectiuni, discutii, cu privire ordinea de zi propusa. Nu sunt inscrieri la cuvant.  

Deoarece nu sunt discutii, dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 1 ,  al 

proiectului de ordine de zi, respectiv Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, convocat de îndată, astazi 23.07.2020, ce se va 

desfasura in procedura electronică.   

 

In urma votului exprimat se aproba proiectul de ordine de zi propus cu un cvorum de 15 

voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 abtineri, reprezentand totalul de 15 voturi exprimate de 

consilierii locali prezenti la sedinta din totalul de 15 consilieri locali in functie. 

Dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 2- Aprobarea procesului verbal al 

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

“de îndată” pe data de 07.07.2020.  

Dl presedinte de sedinta da cuvantul dnei secretar general al uat comuna Roata de Jos, 

Judetul Giurdgiu pentru prezentarea procesului verbal al sedintei anterioare din 07.07.2020.  

Doamna secretar intreaba daca au obiectiuni cu privire la consemnarea procesului de sedinta 

al sedintei anterioare din data de 07.07.2020, acesta fiind inaintat prin posta electronica consilierilor 

locali.  

Domnii consilieri spun ca nu au obiectiuni, cu privire la consemnarea procesului verbal al 

sedintei anterioare a Consiliului Local din data de 07.07.2020. se supune spre aprobare procesul 

verbal mentionat.  

In urma votului exprimat se aproba procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului 

Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, din data de 07.07.2020, cu un cvorum de 15 voturi 

“pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 abtineri, reprezentand totalul de 15 voturi exprimate de 

consilierii locali prezenti la sedinta din totalul de 15 consilieri locali in functie.  

Se trece la punctul nr. 3 al ordinii de zi – Aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea 

execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, la TRIM. al II - lea 2020.  



Dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. Primar care prezinta proiectul de hotarare mai 

sus mentionat.  

Dl. presedinte de sedinta da cuvantul dnei Matei Rodica, referent grad profesional superior 

in cadrul Compartimentului Buget Impozite si Taxe Locale  care prezinta execuţia bugetului local de 

venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Judetul Giurgiu, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. al II - lea 

2020.  

Sunt invitati consilierii locali de catre presedintele de sedinta sa se inscrie la cuvant pentru 

sugestii, propuneri, obiectiuni, cu privire la acest proiect de hotarare.  

Nu sunt inscrieri la cuvant si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 3 de pe 

ordinea de zi a sedintei respectiv - Aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea execuţiei 

bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, la TRIM. al II - lea 2020, al carui initiator este primarul comunei Roata de Jos, 

Judetul Giurgiu. Proiectul de hotarare este insotit de referatul de aprobare, de raportul de 

specialitate   

Avand in vedere ca sedinta se desfasoara in sedinta electronica, dl. presedinte de sedinta 

invita consilierii sa vina la sediu si sa depuna avizele pentru acest proiect.  

In urma votului exprimat se aproba, punctul nr. 3, de pe ordinea de zi, mai sus prezentat,  

cu un cvorum de 15 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 abtineri, reprezentand totalul de 15 

voturi exprimate de consilierii locali prezenti la sedinta din totalul de 15 consilieri locali in functie. 

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

nr. 38 din 23 iulie 2020 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a 

bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Judetul Giurgiu, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. al II - lea 2020.  

Nu mai sunt discutii si dl presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi 

a sedintei - Proiect de Hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţie tehnico-economica 

D.A.L.I., în vederea realizării  obiectivului de investiţii  ”Modernizare rețea de iluminat                

public în comuna Roata de Jos, județul Giurgiu” si da cuvantul                                                           

dlui primar sa prezinte acest proiect de hotarare.  

Dl primar prezinta proiectul de hotarare, vorbeste despre necesitatea si oportunitatea 

modernizarii iluminatului public. Dumnealui informeaza ca acest proiect este depus la Agentia 

Fondului de Mediu si ca este o oportunitate pentru comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu sa depuna 

acest proiect, dat fiind ca investitia este finantata prin A.F.M. 

Dl. presedinte de sedinta invita consilierii locali sa se inscribe la cuvant. 

Se inscriu la cuvant dl. Marin Constantin, dl. Toghina Marin si dl. Stafie Mihai.  

Se da cuvantul in ordinea inscrierii.  

Dl Marin Constantin intreaba ce presupune acest proiect.  

Dl. primar raspunde ca se modernizeaza reteaua de iluminat public si pentru realizarea 

acestei investitii trebuie sa depunem la AFM documentatia tehnico – economica D.A.L.I. prin care 

se stabilesc principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei.  

Dl. Marin Constantin intreaba in ce consta aceasta modernizare a retelei.  

Dl. primar spune ca se inlocuiesc un numar de 400 de lampi. Mai precizeaza ca ultimele 

investitii la reteaua de iluminat public au fost in 2017.  



Dl. Marin Constantin intreaba pe ce strazi se face aceasta modernizare de retea de iluminat 

public.  

Se intrerupe conectarea cu consilierii locali, dupa care se reuseste reconectarea acestora.  

Dl. Toghina Marian si dl. Stafie solicita sa stie pe ce strazi se modernizeaza reteaua de 

iluminat public, dumnealor vor sa stie daca este inclus si satul Cartojani.  

Dl. primar spune ca lista cu strazile este prezentata in nota conceptuala, in care este 

descrisa necesitatea realizarii documentatiei tehnico – economica ”Modernizare rețea de iluminat 

public în comuna Roata de Jos, județul Giurgiu” de realizare a investitiei, care este anexa la 

proiectul de hotarare si se da citire strazilor din lista. Dumnealui spune ca suma cu care va fi 

finantata aceasta investitie este de 1.000.000 lei.  

Dl. primar raspunde ca mai este un proiect denumit Reabilitare si modernizare a retelei de 

iluminat public in comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu in care sunt cuprinse strazile din 

Cartojani, proiect depus la C.N.I. .  

In concluzie dl. primar spune ca este foarte important pentru comuna sa obtina aceasta 

finantare si sa realizeze aceasta modernizare a retelei de iluminat public.  

Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 4 de pe ordinea de 

zi - Proiect de Hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţie tehnico-economica D.A.L.I., în 

vederea realizării obiectivului de investiţii  ”Modernizare rețea de iluminat public în  comuna 

Roata de Jos, județul Giurgiu”.  

  Dl. presedinte de sedinta invita consilierii sa vina la sediu si sa depuna avizele pentru acest 

proiect.  

In urma votului exprimat se aproba, punctul nr. 4, de pe ordinea de zi, mai sus prezentat,  

cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 1 abtinere, reprezentand totalul de  

voturi exprimate de consilierii locali prezenti la sedinta din totalul de 15 consilieri locali in functie. 

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

nr. 39 din 23 iulie 2020 privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnico-economica D.A.L.I., în 

vederea realizării obiectivului de investiţii  ”Modernizare rețea de iluminat public în comuna 

Roata de Jos, județul Giurgiu” 

Se abtine dl. Marin Constantin, deoarece considera ca prezentarea investitiei nu a fost clara.  

Dl. presedinte de sedinta avand in vedere situatia data in care se afla localitatea Cartojani, 

pentru care s-a instituit carantina roaga pe domii consilieri sa mediatizeze, in masura in care pot si 

sa explice oamenilor care sunt masurile de urmat in situatia carantinarii.  

Dl. Marin Constantin intreaba daca nu mai este nimic de comunicat cu privire la acest 

aspect.  

Dl. presedinte de sedinta Popa Danut Nicolae spune ca s-a primit de la prefectura o adresa 

cu propuneri facute catre CJCCI GIURGIU in vederea modificarii hotararii privind carantinarea, 

mai exact masurile impuse.  

 



 Nu mai sunt discutii si dl. presedinte de sedinta, Popa Danut Nicolae, declara inchisa sedinta 

extraordinara a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, convocat  “de indata” 

astazi 23.07.2020, la orele 14,00, desfasurata in procedura electronica.  

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

 

 

 

Presedinte de sedinta, 

Popa Danut Nicolae  

                Contrasemneaza pentru legalitate Secretar general u.a.t.   

       Alexandrescu Camelia Constanta  
 

 


