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Proces verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în data de  

18.11.2020   

 

Încheiat azi data de 18.11.2020, cu ocazia întrunirii în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, ce se va desfășura cu respectarea regulilor impuse conform 

prevederilor legale în vigoare impuse pentru prevenirea infecției cu virusul COVID – 19.   

La ședință sunt prezenti consilierii locali în număr de 15 consilieri locali în funcție, în totalitate, 

dl. Primar Ghidanac Marin, secretarul general al comunei, d-na. Alexandrescu Camelia Constanta, dna 

Moise Adriana Alina – consilier în cadrul Compartimentului Investiții Achiziții, Integrare Europeana, 

dna. Miroiu Ilinca, administrator public al comunei, dl. Stan Mario, consilier personal al primarului, dl. 

Popescu George Adrian șeful Serviciului de Utilități Publice și dna. Neață Verginia, consilier juridic.  

 

Dl. Președinte de ședință Voicu Ion, declară deschisă ședința ordinară 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 ordinare a 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, convocat astăzi 18.11.2020, care este 

următorul :  

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Roata de Jos, din data de 18.11.2020. 

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

09.11.2020.  

 

3. -Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local, al bugetului Serviciului de Utilități Publice, 

completarea și modificarea listei de investiții, a altor cheltuieli de investitii și dotări independente;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

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

Juridic;   

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

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apărarea ordinei publice și Comisia de Invățământ, Cultură, 

Sănătate;  

 

4. -Proiect de Hotarare privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetului 

instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii la Trimestrul al III lea din 2020 ;  



Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Compartiment Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale, Viză CFP;   

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

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apărarea ordinei publice și Comisia de Invățământ, Cultură, 

Sănătate;  

 

5. Proiect de Hotărâre privind darea în administrare a serviciului de iluminat public către Serviciul de 

Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în calitate de operator și punerea la 

dispoziție a bunurilor ce compun serviciul de iluminat public ;  

Prezinta raport de specialitate:  

- Serviciul de Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, Compartiment Buget 

Contabilitate Impozite si Taxe Locale, Compartiment IAIE, Compartiment Juridic, administrator public, 

viza CFP;   

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

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apărarea ordinei publice și Comisia de Invățământ, Cultură, 

Sănătate;  

 

6. Proiect de Hotărâre privind darea în administrare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare către 

Serviciul de Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în calitate de operator și 

punerea la dispoziție a bunurilor ce compun serviciului de alimentare cu apă și canalizare ;  

Prezinta raport de specialitate:  

- Serviciul de Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, Compartiment Buget 

Contabilitate Impozite si Taxe Locale, Compartiment IAIE, Compartiment Juridic, administrator public, 

viza CFP;   

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

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apărarea ordinei publice și Comisia de Invățământ, Cultură, 

Sănătate;  

 

7. Proiect de hotărâre privind constituire consiliu de conducere și administrare al asocierii în 

participațiune dintre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și S.C. Instant Construct 

Company S.A. conform Contract de asociere în participațiune nr. 3307/03.05.2007;    

 

Inițiator: Primarul comunei  

Prezinta raport de specialitate:  

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

Juridic, administrator public;   

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

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apărarea ordinei publice și Comisia de Invățământ, Cultură, 

Sănătate;  

 

8. Întrebări, interpelări ;  

 

9. Diverse.  

 

Dl. Primar mai propune suplimentarea ordinei de zi cu încă un punct Proiect de Hotărâre 

privind aprobarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu în 

consiliile de administrație ale școlilor gimnaziale nr. 1 și nr. 2, din comuna Roata de Jos, Județul 

Giurgiu.  



 

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

Discuții cu privire la ordinea de zi și propunerea de suplimentare a ordinei de zi, făcută de dl primar.  

 

 Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, deci nici alte propuneri.  

 

 Dl. președinte de ședință, Voicu Ion, supune la vot proiectul de ordine de zi, suplimentat, al 

ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, convocat “de  îndată” în 

ședință astăzi 18.11.2020.  

 

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

care este următorul:  

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Roata de Jos, din data de 18.11.2020. 

 

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

09.11.2020, care este următorul :  

 

3. Proiectului de Hotărâre privind aprobarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu în consiliile de administrație ale școlilor gimnaziale nr. 1 și nr. 2, din comuna Roata 

de Jos, Județul Giurgiu ;   

 

Inițiator : Primarul comunei  

Prezintă raport de specialitate: secretarul comunei și Compartimentul Juridic  

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

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apărarea ordinei publice și Comisia de Invățământ, Cultură, 

Sănătate;  

 

4. -Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local, al bugetului Serviciului de Utilități Publice, 

completarea și modificarea listei de investiții, a altor cheltuieli de investitii și dotări independente;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

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

Juridic;   

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

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apărarea ordinei publice și Comisia de Invățământ, Cultură, 

Sănătate;  

 

5. Proiect de hotărâre privind constituire consiliu de conducere și administrare al asocierii în 

participațiune dintre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și S.C. Instant Construct 

Company S.A. conform Contract de asociere în participațiune nr. 3307/03.05.2007;    

 

Inițiator: Primarul comunei  

Prezinta raport de specialitate:  

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

Juridic, administrator public;   



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

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apărarea ordinei publice și Comisia de Invățământ, Cultură, 

Sănătate;  

 

6.-Proiect de Hotarare privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetului 

instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii la Trimestrul al III lea din 2020 ;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Compartiment Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale, Viză CFP;   

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

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apărarea ordinei publice și Comisia de Invățământ, Cultură, 

Sănătate;  

 

7. Proiect de Hotărâre privind darea în administrare a serviciului de iluminat public către Serviciul de 

Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în calitate de operator și punerea la 

dispoziție a bunurilor ce compun serviciul de iluminat public ;  

 

Inițiator Primarul comunei 

Prezinta raport de specialitate:  

- Serviciul de Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, Compartiment Buget 

Contabilitate Impozite si Taxe Locale, Compartiment IAIE, Compartiment Juridic, administrator public, 

viza CFP;   

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

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apărarea ordinei publice și Comisia de Invățământ, Cultură, 

Sănătate;  

 

8. Proiect de Hotărâre privind darea în administrare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare către 

Serviciul de Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în calitate de operator și 

punerea la dispoziție a bunurilor ce compun serviciului de alimentare cu apă și canalizare ;  

 

Inițiator Primarul comunei  

Prezinta raport de specialitate:  

- Serviciul de Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, Compartiment Buget 

Contabilitate Impozite si Taxe Locale, Compartiment IAIE, Compartiment Juridic, administrator public, 

viza CFP;   

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

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apărarea ordinei publice și Comisia de Invățământ, Cultură, 

Sănătate;  

 

9. Întrebări, interpelări ;  

 

10. Diverse.  

 

 Dl. Presedinte de ședință Voicu Ion, declară deschisă ședința ordinară a Consiliului Local al 

comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și dă cuvântul secretarului general al  comunei, să prezinte 

procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 09.11.2020, respectiv punctul nr. 1 pe ordinea de 

zi.  



Dumneaei întreabă consilierii locali dacă au obiecțiuni cu privire la consemnarea procesului 

verbal al ședinței anterioare. Nu sunt comentarii sau obiectiuni.  

 

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

de Jos, Judetul Giurgiu, din data de 09.11.2020, așa cum a fost consemnat.  

 

În urma votului exprimat se aprobă procesul verbal al ședinței extraordinare, anterioare, a 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu din data de 09.11.2020, respectiv punctul 

nr. 2 de pe ordinea de zi, asa cum a fost supus spre aprobare Consiliului Local al comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu, cu un numar de 15 voturi « pentru », al consilierilor locali în funcție, din totalul 

de 15 consilieri locali în funcție.  

 

 Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 3 al Proiectului de Hotărâre privind 

aprobarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu în consiliile de 

administrație ale școlilor gimnaziale nr. 1 și nr. 2, din comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu.   

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

comisiilor de specialitate.   

Dl. Președinte de ședință dă cuvântul dlui. Primar care prezintă proiectul de hotărâre de la acest 

punct.  

Domnul președinte de ședință invită consilierii locali să facă propuneri.  

Se fac propuneri pentru proiectul de hotărâre: 

a) Se fac propuneri pentru Scoala Gimnazială nr. 1. Roata de Jos:  

1. Dl. Păun Tiberiu propune pe dl. Turcu Georgel Aurel,  

2. Dl.  Călin Anghelin propune pe dl. Miroiu Marin,  

3. Dl. Miroiu Marin, propune pe dl. Voicu Romică.  

 

Se supune la vot fiecare propunere:  

1. În urma votului exprimat pentru prima propunere, pentru dl. consilier local                                

Turcu Georgel Aurel, se obține un cvorum de 11 voturi “pentru” și 4 voturi “împotrivă”.  

Au votat împotrivă: dl. Prună Ion, dl. Parasca Florin, dl. Dragne Laurențiu și dl. Stan Stelu. 

2. În urma votului exprimat pentru a doua propunere, pentru dl. Consilier local                          

Miroiu Marin, se obține un cvorum de 11 voturi “pentru” și 4 voturi “împotrivă”.  

Au votat împotrivă: dl. Prună Ion, dl. Parasca Florin, dl. Dragne Laurențiu și dl. Stan Stelu. 

3. În urma votului exprimat pentru a treia propunere, pentru dl. consilier local                      

Voicu Romică, se obține un cvorum de 4 voturi “pentru” și 11 voturi “împotrivă”.  

Au votat împotrivă: dl. Iorga Călin, dl. Botoroagă Costel Daniel, dl. Miroiu Marin, dl. Călin 

Anghelin, dl. Păun Tiberiu, dl. Morocan Daniel Constantin, dl. Dragne Valentin, dl. Turcu 

Georgel Aurel, dl. Moise Dumitru, Voicu Romică și Voicu Ion.  



Dl. Președinte de ședință constată că urmare a votului exprimat sunt propuși reprezentanți ai 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în Consiliul de Administrație al 

Școlii Gimnaziale nr. 1 Roata de Jos, dl. Turcu Georgel Aurel și dl. Miroiu Marin.  

b) Se fac propuneri pentru Scoala Gimnazială nr. 2. Cartojani:  

1. Dl. Dragne Valentin propune pe dl. Viceprimar Iorga Călin,  

2. Dl. Iorga Călin propune pe dl. Dragne Valentin,  

3. Dl. Stan Stelu, propune pe dl. Dragne Laurențiu.  

Se supune la vot fiecare propunere:  

1. În urma votului exprimat pentru prima propunere, pentru dl. Viceprimar Iorga Călin, se 

obține un cvorum de 10 voturi “pentru” și 5 voturi “împotrivă”.  

Au votat împotrivă: dl. Prună Ion, dl. Parasca Florin, dl. Dragne Laurențiu, dl. Voicu Ion și 

dl. Stan Stelu. 

2. În urma votului exprimat pentru prima propunere, pentru dl. Consilier local                          

Dragne Valentin, se obține un cvorum de 10 voturi “pentru” și 5 voturi “împotrivă”.  

Au votat împotrivă: dl. Prună Ion, dl. Parasca Florin, dl. Dragne Laurențiu, dl. Voicu Ion și 

dl. Stan Stelu. 

3. În urma votului exprimat pentru prima propunere, pentru dl. consilier local                      

Dragne Laurențiu, se obține un cvorum de 5 voturi “pentru” și 10 voturi “împotrivă”.  

Au votat împotrivă: dl. Iorga Călin, dl. Botoroagă Costel Daniel, dl. Miroiu Marin, dl. Călin 

Anghelin, dl. Păun Tiberiu, dl. Morocan Daniel Constantin, dl. Dragne Valentin, dl. Turcu 

Georgel Aurel, dl. Moise Dumitru, Voicu Romică.  

 

Dl. Președinte de ședință constată că urmare a votului exprimat sunt propuși reprezentanți ai 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în Consiliul de Administrație al Școlii 

Gimnaziale nr. 2 Cartojani, dl. Viceprimar Iorga Călin și dl. Dragne Valentin.  

Dl. Președinte de ședință supune la vot Proiectul de Hotărâre privind aprobarea reprezentanților 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu în consiliile de administrație ale școlilor 

gimnaziale nr. 1 și nr. 2, din comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

În urma votului liber exprimat se adoptă cu un cvorum de 11 voturi “pentru” și 4 voturi 

“împotrivă”, reprezentând votul consilierilor locali în funcție, prezenți în totalitate la ședință, 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 50 din 18.11.2020, 

privind aprobarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu în 

consiliile de administrație ale școlilor gimnaziale nr. 1 și nr. 2, din comuna Roata de Jos, Județul 

Giurgiu. Au votat împotrivă: dl. Prună Ion, dl. Parasca Florin, dl. Dragne Laurențiu și dl. Voicu Ion.  

Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 4 al Proiectului de  ordine  de zi - Proiect 

de Hotarare privind rectificarea bugetului local, al bugetului Serviciului de Utilități Publice, 

completarea și modificarea listei de investiții, a altor cheltuieli de investitii și dotări independente;  



 Dl. Președinte de ședință dă cuvântul dlui. Primar care prezintă proiectul de hotărâre de la acest 

punct. Dumnealui o invită pe dna. Matei Rodica, referent grad professional superior, în cadrul 

Compartimentului Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale, care prezintă modul în care se rectifică 

bugetul local și bugetul Serviciului de Utilități Publice, și completarea și modificarea listei de investiții, 

a altor cheltuieli de investitii și dotări independente.  

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

comisiilor de specialitate.   

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

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

Proiectul de Hotărâre prezentat privind rectificarea bugetului local, al bugetului Serviciului de Utilități 

Publice, completarea și modificarea listei de investiții, a altor cheltuieli de investitii 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, prezenți în totalitate la ședință.   

 

Astfel se adoptă de către Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, Hotărârea 

nr. 51 din 18.11.2020 privind rectificarea bugetului local, al bugetului Serviciului de Utilități Publice, 

completarea și modificarea listei de investiții, a altor cheltuieli de investitii și dotări independente.  

 

Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 5 al Proiectului de  ordine  de zi - Proiect 

de hotărâre privind constituire consiliu de conducere și administrare al asocierii în participațiune 

dintre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și S.C. Instant Construct Company 

S.A. conform Contract de asociere în participațiune nr. 3307/03.05.2007 .  

 Dl. Președinte de ședință dă cuvântul dlui. Primar care prezintă proiectul de hotărâre de la acest 

punct.  

Doamna Alexandrescu Camelia Constanța, secretar general al comunei, vorbește despre faptul 

că pentru realizarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în comuna Roata de Jos, deoarece comuna 

Roata de Jos, Consiliul Local s-a asociat în participațiune cu operatorul de distribuție a gazelor naturale 

S.C. Instant Construct Company S.A. conform Contract de asociere în participațiune nr. 

3307/03.05.2007. Distribuția gazelor a fost concesionată de către Ministerul Economiei către operatorul 

de distribuție pentru 49 de ani.  

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 înscrie la cuvânt.  

Dl. Dragne Laurențiu întreabă de ce se constituie acum acest Consiliu de administrație și 

conducere a asocierii în participațiune ?  

Dl. Primar raspunde că există situații contabile întocmite în acest sens. Dumnealui spune că 

trebuie constituit acest consiliu.  



Dl. viceprimar spune că se intenționează ca toate serviciile de utilități să fie cuprinse în Serviciul 

de Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, deci se intenționează realizarea acestui 

serviciu în cadrul Serviciul de Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

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

Proiect de hotărâre privind constituire consiliu de conducere și administrare al asocierii în 

participațiune dintre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și S.C. Instant 

Construct Company S.A. conform Contract de asociere în participațiune nr. 3307/03.05.2007, așa cum 

a fost inițiat.  

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotarare cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 

voturi “impotriva” și 1 (una) abținere, reprezentând voturile exprimate de consilierii locali în funcție, 

prezenți, din totalul consilierilor în funcție.  

S-a abținut dl. Dragne Laurențiu, motivând că și-a exprimat punctul de vedere că acest consiliu 

trebuia constituit de la asociere.  

 

Astfel se adoptă de către Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, Hotărârea 

nr. 52 din 18.11. privind constituire consiliu de conducere și administrare al asocierii în participațiune 

dintre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și S.C. Instant Construct Company 

S.A. conform Contract de asociere în participațiune nr. 3307/03.05.2007.  

 

Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 6 al Proiectului de  ordine  de zi - Proiect 

de Hotarare privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetului 

instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii la Trimestrul al III lea din 2020 .  

 Dl. Președinte de ședință dă cuvântul dlui. Primar care prezintă proiectul de hotărâre de la acest 

punct. Dumnealui o invită pe dna. Matei Rodica, referent grad profesional superior, care prezintă 

execuția bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetului instituțiilor publice subordonate 

Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii la Trimestrul al III lea din 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 înscrie la cuvânt.  

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

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetului 

instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii la Trimestrul al III lea din 2020.  

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, prezenți în totalitate la ședință.   

 

Astfel se adoptă de către Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, Hotărârea 

nr. 53 din 18.11.2020 privind rectificarea bugetului local, al bugetului Serviciului de Utilități Publice, 

completarea și modificarea listei de investiții, a altor cheltuieli de investitii și dotări independente.  

 



Nu mai sunt discuții și dl președinte de ședință, Voicu Ion, declară închisă ședința traordinară a 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, convocat în ședință “de îndată” astăzi 

07.07.2020, drept pentru care încheie prezentul proces verbal în două exemplare.  

Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 7 - Proiect de Hotărâre privind darea în 

administrare a serviciului de iluminat public către Serviciul de Utilități Publice al Comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu, în calitate de operator și punerea la dispoziție a bunurilor ce compun serviciul de 

iluminat public.  

 

 Dl. Președinte de ședință dă cuvântul dlui. Primar care prezintă proiectul de hotărâre de la acest 

punct. Dl. Primar îl invita pe dl. Popescu George Adrian, șeful Serviciului de Utilități Publice să 

prezinte necesitatea adoptării acestei hotărâri. Dumnealui faptul că pentru obținerea licenței ANRSC-ul 

a solicitat adoptarea unei hotărâri privind darea în administrare a serviciului de iluminat public către 

Serviciul de Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în calitate de operator și 

punerea la dispoziție a bunurilor ce compun serviciul de iluminat public .  

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 înscrie la cuvânt.  

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

Proiectul de Hotărîre privind darea în administrare a serviciului de iluminat public către Serviciul de 

Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în calitate de operator și punerea la 

dispoziție a bunurilor ce compun serviciul de iluminat public.  

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, prezenți în totalitate la ședință.   

Astfel se adoptă de către Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, Hotărârea 

nr. 54 din 18.11.2020 privind darea în administrare a serviciului de iluminat public către Serviciul de 

Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în calitate de operator și punerea la 

dispoziție a bunurilor ce compun serviciul de iluminat public.  

Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 8 - Proiect de Hotărâre privind darea în 

administrare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare către Serviciul de Utilități Publice al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în calitate de operator și punerea la dispoziție a bunurilor ce 

compun serviciului de alimentare cu apă și canalizare.  

 

 Dl. Președinte de ședință dă cuvântul dlui. Primar care prezintă proiectul de hotărâre de la acest 

punct. Dl. Primar îl invita pe dl. Popescu George Adrian, șeful Serviciului de Utilități Publice să 

prezinte necesitatea adoptării acestei hotărâri. Dumnealui faptul că și în această situație, așa cum a 

explicat și la punctul aneterior, pentru obținerea licenței ANRSC-ul a solicitat adoptarea unei hotărâri 

Hotărâre privind darea în administrare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare către Serviciul de 

Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în calitate de operator și punerea la 

dispoziție a bunurilor ce compun serviciului de alimentare cu apă și canalizare .  

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 înscrie la cuvânt.  

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

Proiectul de Hotărîre Hotărâre privind darea în administrare a serviciului de alimentare cu apă și 

canalizare către Serviciul de Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în calitate de 

operator și punerea la dispoziție a bunurilor ce compun serviciului de alimentare cu apă și canalizare.  

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, prezenți în totalitate la ședință.   

Astfel se adoptă de către Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, Hotărârea 

nr. 55 din 18.11.2020 Hotărâre privind darea în administrare a serviciului de alimentare cu apă și 

canalizare către Serviciul de Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în calitate de 

operator și punerea la dispoziție a bunurilor ce compun serviciului de alimentare cu apă și canalizare.  

Dl. Președinte de ședință anunță trecerea la punctul nr. 9. Intrebări, Interpelări.  

 Sunt invitați consilierii locali să se înscrie la cuvânt.  

Nu sunt ănscrieri la cuvânt.  

 

Dl. Președinte de ședință anunță trecerea la punctul nr. 10. Diverse.  

 Sunt invitați consilierii locali să se înscrie la cuvânt.  

 Se înscriu la cuvânt:  

1. Dl. Moise Dumitru, 2. Dl. Turcu Georgel Aurel, 3. Dl. Stan Stelu.  

 Se înscrie la cuvânt dl. Moise Dumitru. Dumnealui vorbește despre faptul că sunt oameni care 

depozitează necontrolat deșeurile menajere la ieșirile din localitate.  

1. Dl. Turcu Georgel Aurel spune că operatorul care ridică gunoiul, nu ridică de la toată lumea 

și trebuiesc luate măsuri.  

2. Dl. Stan Stelu consideră că pentru a exclude multe din aceste nemulțumiri, o măsură ar fi ca 

operatorul care ridică gunoiul sa fie insoțit si de un reprezentant al primăriei, cantitatea 

facurată să fie cântărită, pentru a ști exect căt s-a ridicat de pe raza comunei.  

3. Dl. Voicu Romică, referitor la spusele d-lui. Moise Dumitru, cu privire la faptul că oamenii 

depozitează, necontralat, deșeurile menajere, la ieșirile din localitate, chiar și pe drumurile 

din extravilan, consideră că ar fi o soluție să instalăm camere de luat vederi la intrările și 

iesirile din localitate, bineânțeles și la ieșirile din extravilan.  

 Dl. Primar spune că urmează să stabilească sarcini in sarcina consilierilor in acest sens, pe zone. 

Trebuie implicare și din partea consilierilor. Dumnealui mai spune că nu s-au recuperat încă toate 

tabletele de la foștii consilieri. Referitor la situația persoanelor infectate cu virusul SARS COV 2, putem 

să spunem că stăm bine, în continuare trbuie să vorbim cu cetățenii și să – i sfătuim să respecte regulile 

de protecție. Noi facem tot ce putem, spune dl. Primar, așa cum ați văzut s-au distribuit și măști. Este 

posibil, foarte curând să avem rectificare de buget.  

 Dl. Viceprimar spune că a vorbit cu dumnealor, în vederea recuperării.  

 Tot astfel dumnealui face apel la consilieri pentru a discuta cu cetățenii pentru a le explica 

necesitatea declararii tuturor proprietăților, construcțiilor. Altfel după ce se va finaliza inregistrarea 

tuturor construcțiilor, pentru cele care nu vor fi declarate, se va plăti impozitul cu 5 ani în urmă.  

 Încasările sunt foarte scăzute, putem spune undeva până în 50%. Oamenii trebuie să înțeleagă că 

pentru localitate, implicit pentru comunitate, aceste venituri sunt foarte importante, fiind venituri la 

bugetul local.  



Nu mai sunt discuții și dl. Președinte de ședință declară închisă ședința ordinară a Consiliului 

Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu de astăzi 18.11.2020.  

Drept pentru care se încheie procesul verbal al ședinței în două exemplare.  

 

 

 

 

Președinte de ședință        Secretar general comună  

Voicu Ion         Alexandrescu Camelia Constanța   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nu mai sunt discuții și dl. Președinte de ședință declară închisă ședința extraordinară a 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu convocat de îndată astăzi 26.11.2020.  

Drept pentru care se încheie procesul verbal al ședinței în două exemplare.  

 

 

 

 

Președinte de ședință        Secretar general comună  

Voicu Ion         Alexandrescu Camelia Constanța   

 


