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Proces verbal 

al sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, din data de 

31.07.2020  

 

 

Incheiat azi data de 31.07.2020, cu ocazia întrunirii în ședință ordinară a Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, convocat în procedură online, videoconferință.  

La ședință sunt prezenți 15 consilieri locali în functie, dl. Primar Ghidănac Marin, dna. Neata 

Verginia – consilier juridic cu atribuții de secretar comună pe perioada  efectuării concediului de 

odihnă a d-nei. Secretar  Alexandrescu Camelia Constanta, d-na. Miroiu Ilinca aministrator public al 

comunei, d-na. Călin Livia Ioana, referent grad asistent  în cadrul Compartimentului Buget 

Contabilitate Impozite si Taxe Locale, d-na. Moise Adriana Alina – Compartiment Achizitii și 

Integrare Europeană și d-na. Sandu Florentina Lilica, consilier în cadrul Compartimentului Relatii cu 

Publicul și Rețeaua Electronică a Comunității Locale, prezentă on-line, care se ocupă cu funcționarea 

sistemului de videoconferință, asigurând conectarea în rețea a participanților la sedință, și eventuale 

disfuncționalități ale sistemului.  

 

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

Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, și dă cuvântul d-lui. primar Ghidănac Marin care 

prezintă Proiectul de ordine de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, din data de 31.07.2020, la orele 14,00, care este urmatorul : 

 

1.- Aprobarea procesului - verbal al sedinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu, convocat “de îndată” în data de 23.07.2020;   

 

2. Aprobarea ordinii de zi a ședinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, din data de  

31.07.2020.  

 

3.-Aprobarea Proiectului de Hotărâre privind premierea absolvenților claselor a - VIII -a care au 

obținut rezultate deosebite – media 10 – la Evaluarea Națională, anul 2020 din Comuna Roata de Jos, 

Județul Giurgiu;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu  

Prezintă raport de specialitate:  

- Compartiment Buget Contabilitate Impozite și Taxe Locale; Compartiment Asistență Socială,  

secretar general comună;  

Prezintă aviz: Comisia Economică, Dezvoltare Regională, Integrare Europeană, Comisia juridica și 

pentru apararea ordinei publice și Comisia de Învățământ, Cultură, Sănătate;  

 



4. Intrebări.Interpelări;  

 

5.  Diverse.  

 

Dl. Primar propune suplimentarea proiectului de ordine de zi cu încă doua puncte, după cum 

urmează : 

 

1.- Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, convocat “de îndată” în data de 27.07.2020;  

 

2.- Aprobarea Proiectui de Hotărâre nr. 41/27.07.202 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

conform D.A.L.I., pentru realizarea  obiectivului de investiții „Modernizarea sistemului de iluminal 

public în comuna Roata de Jos, satele Sadina și Cartojani, județul Giurgiu” 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu  

Prezintă raport de specialitate:  

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

Locale;   

Prezintă aviz: Comisia Economică, Dezvoltare Regională, Integrare Europeană și pentru Amenajarea 

Teritoriului; Comisia juridică și pentru apararea ordinei publice și Comisia de Invatământ, Cultură, 

Sanatate;  

 

   Aceste materiale au fost deja comunicate Consiliului Local.  

 

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.  

Deoarece nu sunt propuneri, dl. președinte de ședință supune la vot propunerea dlui. Primar de 

suplimentare a ordinii de zi cu punctele propuse. 

Dl. președinte de ședință  Popa Dănuț Nicolae supune la vot propunerea facută de dl Primar 

Ghidănac Marin.  

 

In urma votului exprimat se aprobă propunerea primarului   de suplimentare  a ordinei de zi  cu 

cele două puncte, respectiv: 

1.- Aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, convocat “de îndată” în data de 27.07.2020;  

 

2.- Proiect de Hotărâre nr. 41/27.07.202 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform 

D.A.L.I., pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public în 

comuna Roata de Jos, satele Sadina și Cartojani, județul Giurgiu” 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu  

Prezintă raport de specialitate:  

- Compartiment IAIE, Compartiment Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale;   

Prezintă aviz: Comisia Economică, Dezvoltare Regională, Integrare Europeană și pentru Amenajarea 

Teritoriului; Comisia juridică și pentru apararea ordinei publice și Comisia de Invatământ, Cultură, 

Sănătate;  



 

Astfel Ordinea de zi a ședintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, de astazi  

31.07.2020, suplimentată este următoarea:  

1.- Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, convocat “de îndată” în data de 23.07.2020;  

 

2. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, din data de  

31.07.2020.  

 

3.-Aprobarea Proiectului de Hotărâre privind premierea absolvenţilor claselor a - VIII -a care au 

obţinut rezultate deosebite – media 10 – la Evaluarea Națională, anul 2020 din 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 Asistență socială, , 

secretar general comună;  

Prezintă aviz: Comisia Economică, Dezvoltare Regională, Integrare Europeană, Comisia juridică și 

pentru apararea ordinei publice și Comisia de Învatamant, Cultură, Sănătate;  

 

4.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, convocat “de îndată” în data de 27.07.2020;  

 

5.- Proiect de Hotărâre nr. 41/27.07.202 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform 

D.A.L.I., pentru realizarea  obiectivului de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public în 

comuna Roata de Jos, satele Sadina și Cartojani, județul Giurgiu” 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu  

Prezintă raport de specialitate:  

- Compartiment IAIE, Compartiment Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale;   

 

6. Intrebări.Interpelări;  

 

7.  Diverse.  

 

Deoarece ședința se desfașoară în sistem de videoconferință, pe parcurs  au aparut  

disfunctionalități, în sensul că unii consilieri nu  ne auzeau, și au început discutii între ei, fapt ce a dus 

la intervenția președintelui de ședință, rugându-i insistent să înceteze și să fie atenți la ceea ce se 

dezbate. 

Dl. consilier Marin Constatin atrage  și d-lui atenția  cu privire la acest aspect , spune ca ar  

trebui ca unii conilieri să dea dovadă de mai multă disciplină și implicit respect pentru ceea ce 

înseamnă ședințe de consiliu,  mai ales că se desfașoară în procedură electronică, timpul de conectare 

fiind limitat, și este necesar să ne rezumam strict la ordinea de zi. 

Dl. președinte de ședință supune la vot,  proiectul de ordine de zi, respectiv Aprobarea ordinii 

de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, convocat de  astazi 

31.07.2020, ce se va desfășura în procedură electronică.   



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

“pentru”, 0 voturi “împotrivă” si 0 abțineri, reprezentand totalul de 15 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. 1 - Aprobarea procesului verbal al 

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

“de îndată” pe data de 23.07.2020.  

Dl președinte de ședință dă cuvantul dnei jurist Neață Verginia cu atribuții de secretar general 

comună, pentru prezentarea procesului verbal al ședinței din data de  din 23.07.2020.  

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

ședinței din data de 23.07.2020, acesta fiind înaintat prin poștă electronică consilierilor locali.  

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

sedintei  Consiliului Local din data de 23.07.2020.  și se supune spre aprobare procesul verbal 

menționat.  

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

Local al Comunei Rioata de Jos, Judetul Giurgiu, convocată ,, de îndată,, în data de 23.07.2020, cu un 

cvorum de 15 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul de 15 voturi 

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

 Dl. președinte propune mai întâi trecerea la punctul 4 de pe ordinea de zi - Aprobarea 

procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu, convocat “de îndată” în data de 27.07.2020, urmand ca apoi să aprobăm adoptarea 

proiectelor de hotarare nr. 38 si 41. 

 

 Domnii consilierii sunt de acord. 

 

Dl președinte de ședință dă cuvântul dnei. jurist Neață Verginia cu atribuții de secretar comună, 

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

27.07.2020.  

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

sedință din data de 27.07.2020, acesta fiind înaintat prin postă electronică consilierilor locali.  

Dl. consilier Marin Constantin, dl. consilier Toghina Marian si dl consilier Miroiu Marin nu se 

pronunță cu privire la acest punct deoarece nu au participat la sedință. 

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

In urma votului exprimat se aprobă procesul verbal al sedinței extraordinare e  a Consiliului 

Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, convocată ,,  de îndată,, în data de 27.07.2020, cu un 

cvorum de 12 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 3 abțineri, (se abtine de la vot  dl. consilier 

Marin Constantin, dl. consilier Toghina Marian si dl consilier Miroiu Marin), reprezentand totalul 

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



Se trece la punctul nr. 3 al ordinei de zi - Aprobarea Proiectului de Hotărâre privind 

premierea absolvenţilor claselor a - VIII -a care au obținut rezultate deosebite – media 10 – la 

Evaluarea Națională, anul 2020 din Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

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

menționat.  

Dl. Primar dă cuvantul dnei secretar care expune situația cu privire la inițierea acestui proiect, 

precizând că s-a primit de la Scoala Gimnaziala nr. 1 Roata de Jos, o adresă prin care se solicită 

premierea elevei Neacsu Lorena Elena deoarece a promovat clasa a -VIII-a și examenul de Evaluarea  

natională cu media 10,00. 

În acest sens dl. Primar a inițiat  Proiectul  de hotărâre privind premierea absolvenților claselor 

a - VIII -a care au obţinut rezultate deosebite – media 10 – la Evaluarea Națională, anul 2020 din 

Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

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. Marin Constantin întreabă de ce suma este vorba și de unde se va plati. 

Dna secretar spune că este vorba de suma de 3000 de lei și se va plăti de la capitoul 65.02.50 – 

Învățământ. 

Nu mai sunt discuții  și dl. președinte de ședință supune la vot punctul nr. 3 de pe ordinea de 

zi a sedinței – Aprobarea Proiectului de Hotărâre privind premierea absolvenţilor claselor a - 

VIII -a care au obținut rezultate deosebite – media 10 – la Evaluarea Națională, anul 2020 din 

Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu. 

 

 Proiectul de hotarare este însoțit  de avizele comisiilor de specialitate.  

 

În urma votului exprimat se aprobă, punctul nr. 3, de pe ordinea de zi, mai sus prezentat,  cu 

un cvorum de 15 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” si 0 abțineri, reprezentând totalul de 15 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. 41 din 31 iulie 2020 privind premierea absolvenţilor claselor a - VIII -a care 

au obţinut rezultate deosebite – media 10 – la Evaluarea Națională, anul 2020 din Comuna 

Roata de Jos, Județul Giurgiu 

 

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

Hotărâre nr. 41/27.07.202 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform D.A.L.I., pentru 

realizarea  obiectivului de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Roata de 

Jos, satele Sadina și Cartojani, județul Giurgiu”. 

Proiectul de hotarare este insotit  de avizele comisiilor de specialitate.  

 

Dl primar prezintă proiectul de hotarare și dă cuvantul dnei Moise Adriana Alina consilier 

superior la Compartimentul IAIE, care prezintă indicatorii tehnico-economici conform D.A.L.I., 

conform devizului general, dupa cum urmează: 



Valoare totala a investitiei = 954.000 lei fara TVA respectiv 1.135.260 lei cu TVA 

Valoare TVA = 181.260 lei 

Din care C+M = 804.000 lei fara TVA respectiv 956.760 lei cu TVA.  

Cheltuieli eligibile = 1.129.310 lei cu TVA 

Cheltuieli neeligibile = 5.950 lei cu TVA 

 

Dl. Toghina Marian întreabă care este valoarea cheltuielilor neeligibile 

 

Dna Moise Adriana Alina spune că valoarea cheltuielilor neeligibile este de 5.950 lei cu TVA. 

 

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

a ședinței - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform D.A.L.I., pentru realizarea  

obiectivului de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Roata de Jos, satele 

Sadina și Cartojani, județul Giurgiu” 

 

În urma votului exprimat se aproba, punctul nr. 5, de pe ordinea de zi, mai sus prezentat,  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. 42 din 31 iulie 2020  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

conform D.A.L.I., pentru realizarea  obiectivului de investiții „Modernizarea sistemului de 

iluminal public în comuna Roata de Jos, satele Sadina și Cartojani, județul Giurgiu. 

 

S-a abținut de la vot dl Marin Constantin. 

 

Nu sunt  întrebări sau interpelări. 

 

Se trece la punctul divese .  

 

Dl. viceprimar doreste  să facă o precizare cu privire la ajutoarele care s-au dat  persoanelor din 

zona carantinată, d-lui. nominalizează persoanele beneficiare si anume: 

- Persoanele  care beneficiază de alocație de susținerea familiei; 

- Persoanele care beneficiază de ajutor social; 

- Persoanele cu pensii până în 704 lei; 

- Persoanele cu grad de handicap grav cu însoțitor ; 

- Persoanele cu grad de handicap accentuat; 

- Persoanele de etnie romă; 

- Persoanele fără venituri;  

-  

Mai spune că aceste ajutoare s-au acordat  în conformitate cu  art . art. 1, lit. (b) si (c) din 

Ordinul  nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în 

izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID – 19, coroborat cu art. 14 

din Legea  nr. 136 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc 

epidemiologic și biologic, iar sumele au fost alocate  de la Ministerul Sănătății repartizate prin DSP și 

sunt incluse în Bugetul Local de venituri și cheltuieli al Comunei Roata de Jos, conform hotărârii nr. 

40/27.07.2020. 



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

ordinară a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, astazi 31.07.2020, orele 14,00, 

desfășurată în procedură electronică.  

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

 

 

 

Presedinte de sedinta, 

Popa Danut Nicolae  

                Contrasemneaza pentru legalitate P. Secretar general u.a.t.  

       Jr. Neata Verginia  
 

 

 

 


