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Proces verbal 

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

« de îndată » în data de 26.08.2020,  

 

Încheiat azi data de 26.08.2020, cu ocazia întrunirii în ședinta extraordinară a Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, convocat în sedința « de îndată », în procedura online, în sistem de 

videoconferință.  

La sedință sunt prezenți consilierii locali în numar de 14 consilieri locali în functie, dl. Primar 

Ghidănac Marin, secretarul general al comunei d-na. Alexandrescu Camelia Constanta, d-na. Miroiu Ilinca 

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

Achiziții, Integrare Europeană și consilier juridic, d-na. Neață Verginia, d-na. Matei Rodica, referent grad 

profesional în cadrul Compartimentului Buget Contabilitate Impozite și Taxe Locale și d-na. Sandu 

Florentina Lilica, consilier în cadrul Compartimentului Relații cu publicul și Rețeaua Electronică a 

Comunității Locale, care se ocupă cu funcționarea sistemului de videoconferință, asigurând conectarea în 

rețea a participanților la ședință și eventuale disfunctionalități ale sistemului.  

Dl. Văcaru Traian dat fiind faptului că nu s-a putut conecta a fost prezent prin intermediul 

telefonului mobil, prin microfon, Dl. Miroiu Marin, la începutul ședinței a fost prezent prin intermediul 

telefonului mobil, iar în timpul ședinței a reusit sa se conecteze la aplicație. 

Lipsește dl. Gheorghe Florin. Nu a reușit să se conecteze dl. Gheorghe Florin. S-a încercat să se ia 

legătura cu acesta prin intermediul telefonului mobil dar fără succes.  

 

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

Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, convocat « de îndată » și dă cuvântul d-lui. primar 

Ghidănac Marin care prezintă Proiectul de ordine de zi al sedintei extraordinare a Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, convocat « de îndată » astăzi data de 26.08.2020, la orele 15,00, 

care este urmatorul : 

 

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

în data de 26.08.2020.  

 

2.- Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Roata de Jos, din 31 iulie 2020.  

 

3.- Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Roata de Jos, din 06 august 

2020.  

 

4. -Proiectul de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada septembrie 2020 – data 

constituirii noului Consiliului Local, ca urmare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020;  

   

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Secretar general u.at. , Compartiment Juridic; 

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

Teritoriului și Comisia juridică;  

 



5. -Proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli și modificarea și 

completarea Listei de investiții si a altor cheltuieli de investiții și dotări independente, al comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu pe anul 2020”;  

   

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

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

Amenajarea teritoriului,Disciplina in construcții, Cadastru și Mediu, Compartiment Juridic; 

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

Teritoriului și Comisia juridică;  

 

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

obiecțiuni, discuții, cu privire la Proiectele de  ordine de zi propuse. Nu sunt înscrieri la cuvânt.  

Dumnealui supune la vot, punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, proiectul de ordine de zi, respectiv 

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

convocat de îndată,   astazi 26.08.2020, ce se desfășoară în procedură electronică.   

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de ordine de zi propus cu un cvorum de 14 voturi 

“pentru”, 0 voturi “împotrivă” si 0 abțineri, reprezentand totalul de 14 voturi exprimate de consilierii locali 

prezenți la ședință din totalul de 15 consilieri locali în funcție.  

 

Dl. președinte de ședință anunță trecerea la punctul   nr. 2 - Aprobarea procesului verbal al 

ședinței ordinare a Consiliului Local Roata de Jos, din 31 iulie 2020.  

Dl președinte de ședință dă cuvantul dnei secretar general al comunei, pentru prezentarea procesului 

verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Roata de Jos, din 31 iulie 2020.  

Doamna secretar întreabă dacă sunt obiecțiuni cu privire la consemnarea procesului  verbal  al 

ședinței ordinare a Consiliului Local Roata de Jos, din 31 iulie 2020, acesta fiind înaintat prin poștă 

electronică consilierilor locali.  

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

Consiliului Local din data de 31.07.2020 și se supune spre aprobare procesul verbal menționat.  

În urma votului exprimat se aprobă procesul verbal al sedinței ordinare  a Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, din data de 31.07.2020, cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 

voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul de 14 voturi exprimate de consilierii locali prezenți la 

ședință  din totalul de 15 consilieri locali în functie.  

 

 Dl. președinte propune mai întâi trecerea la punctul 3 de pe ordinea de zi - Aprobarea 

procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Roata de Jos, din 06 august 2020.  

 

Dl președinte de ședință dă cuvântul dnei. secretar general al comunei, dna. Alexandrescu Camelia 

Constanța, pentru prezentarea procesului - verbal al ședinței extraordinare convocate ,,de îndată,, din data 

de 06.08.2020.  

Dna. secretar întreabă dacă au obiecțiuni cu privire la consemnarea procesului verbal de sedință din 

data de 06.08.2020, acesta fiind înaintat prin postă electronică consilierilor locali.  

Nu mai sunt discuții și dl. Presdinte de ședință supune spre aprobare procesul verbal menționat.  

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

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, convocată ,,de îndată,, în data de 06.08.2020, cu un cvorum de 14 

voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentand totalul voturilor exprimate de consilierii 

locali prezenti la sedință, din totalul de 15 consilieri locali in funcție.  

 

Se trece la punctul nr. 4 al ordinei de zi - Proiectul de Hotărâre privind alegerea președintelui 

de ședință pentru perioada septembrie 2020 – data constituirii noului Consiliului Local, ca urmare a 

alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020;  

Dl. președinte de ședință dă cuvântul d-lui. Primar care prezintă proiectul de hotărâre mai sus 

menționat.  



Dna. secretar general al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu vorbește despre necesitatea și 

oportunitatea alegerii președintelui de ședință pentru perioada septembrie 2020 – data constituirii noului 

Consiliului Local, ca urmare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.  

Sunt invitați consilierii locali de către președintele de ședintă să se înscrie la cuvânt pentru sugestii, 

propuneri, obiecțiuni, cu privire la acest proiect de hotărâre.  

Dl. Stan Marian se înscrie la cuvânt pentru propuneri. Nu mai sunt înscrieri la cuvânt si i se dă 

cuvântul.  

Dl. Stan Marian propune pentru funcția de președinte de ședință pe dl. Popa Dănuț Nicolae, având 

în vedere că perioada este foarte scurtă, respectiv până data constituirii noului Consiliului Local, ca urmare 

a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.  

Nefiind alte propuneri și nici nu sunt discuții, dl. președinte de ședință supune la vot propunerea 

dlui. Stan Marian, pentru alegerea dlui. Popa Dănuț Nicolae, în funcția de președinte de ședință.  

Proiectul de hotarare este însoțit  de avizele comisiilor de specialitate.  

În urma votului exprimat se aprobă, punctul nr. 4, de pe ordinea de zi, mai sus prezentat, cu un 

cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” si 0 abțineri, reprezentând totalul de 14 voturi 

exprimate de consilierii locali prezenți la ședință din totalul de 15 consilieri locali în funcție. 

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

HOTARAREA nr. 44 din 26 august 2020 pentru alegerea dlui. Popa Dănuț Nicolae, în funcția de 

președinte de ședință pentru perioada septembrie 2020 – data constituirii noului Consiliului Local, 

ca urmare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.  

 

Nu mai sunt discuții și dl președinte de ședință anunță trecerea la punctul nr. 5 - Proiectul de 

Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli și modificarea și completarea 

Listei de investiții si a altor cheltuieli de investiții și dotări independente, al comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu pe anul 2020. 

Proiectul de hotarare este insotit de avizele comisiilor de specialitate.  

 

Dl primar prezintă proiectul de hotarare și dă cuvantul dnei Matei Rodica, referent grad superior la 

Compartimentul Buget Contabilitate Impozite și Taxe Locale, care prezintă raportul de specialitate, 

întocmit cu privire la necesitatea și oportunitatea inițierii proiectului de hotărâre aflat în dezbatere.  

 

Nu mai sunt discuții și dl. președinte de ședință supune la vot punctul nr. 5 de pe ordinea de zi , 

prezentat. 

Sunt invitați consilierii locali de către președintele de ședintă să se înscrie la cuvânt pentru sugestii, 

propuneri, obiecțiuni, cu privire la acest proiect de hotărâre.  

Nu sunt discuții iar dl. președinte de ședință supune la vot aprobarea punctului nr. 5 de pe ordinea 

de zi, pentru alegerea dlui. Popa Dănuț Nicolae, în funcția de președinte de ședință.  

 

În urma votului exprimat se aproba, punctul nr. 5, de pe ordinea de zi, Proiectul de Hotărâre 

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli și modificarea și completarea Listei de 

investiții si a altor cheltuieli de investiții și dotări independente, al comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu pe anul 2020, cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” si 1  abținere, 

reprezentand totalul de voturi exprimate de consilierii locali prezenti la sedinta din totalul de 15 consilieri 

locali in functie.  

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

HOTARAREA nr. 45 din 26 august 2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 

și modificarea și completarea Listei de investiții si a altor cheltuieli de investiții și dotări 

independente, al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu pe anul 2020. 

 

 

 

 



 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  “de îndată” astăzi 

26.08.2020, la orele 15,00, desfășurată în procedură electronică.  

 Drept pentru care se încheie procesul verbal de ședință în două exemplare.  

 

 

 

Președinte de ședință, 

Popa Dănuț Nicolae  

                  Contrasemnează pentru legalitate 

       Secretar general comună  

       Alexandrescu Camelia Constanța   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


