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CONSILIUL LOCAL  

                        

 

 

 

HOTĂRÂRE NR. 16 / 24.03.2021 

privind aprobarea documentațiilor întocmite în etapa I „Nota conceptuală" și ,,Tema de 

proiectare” pentru obiectivul de investiții “Servicii de proiectare faza D.A.L.I. (inclusiv 

expertiza tehnica) pentru ,, Eficientizare energetica Scoala Primara nr. 2 Sadina, 

comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu” 

  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, având 

în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.  64/ 1814/12.03.2021 a Primarului comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu;  

- Raportul de specialitate nr. 65/1815/12.03.2021, întocmit de compartimentele: Juridic, 

Investitii Achiziții și Integrare Europeană și societatea comercială de expertiză contabilă S.C. 

VGM Contexpert S.R.L., cu sediul în comuna Paușești, Județul Vâlcea, conform Contract de 

servicii financiar – contabile încheiat cu Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 

5/10.537/26.02.2021, privind aprobarea documentațiilor întocmite în etapa I, respectiv Nota 

conceptuală nr. 11252/12.03.2021, pentru obiectivul de investiții “Servicii de proiectare faza 

D.A.L.I. (inclusiv expertiza tehnica) pentru ,, Eficientizare energetica Scoala Primara nr. 2 

Sadina, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”, întocmită de administratorul public al comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu, dna. Miroiu Ilinca și Tema de proiectare nr. 11254/12.03.2021, 

pentru obiectivul de investiții “Servicii de proiectare faza D.A.L.I. (inclusiv expertiza tehnica) 

pentru ,, Eficientizare energetica Scoala Primara nr. 2 Sadina, comuna Roata de Jos, judetul 

Giurgiu” întocmită de viceprimarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, ing. Iorga Călin;  

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Judetul Giurgiu, numerele: 106/1856/23.03.2021, 107/1857/23.03.2021 si 108/1858/23.03.2021;  

În conformitate cu:  

- Prevederile art. 129 alin. (2) lit.”b” si lit. “c” coroborate cu cele ale alin.(4) lit. „a” si “d” 

și alin. (7), lit. “a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Prevederile art. 1 alin.(2) și art.5 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice, modificată și completată de 

Hotărârea Guvernului nr.79/2017;  

 

În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit. a) si art. 139, alin. (3) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu aproba Proiectul de 



Hotarare privind aprobarea documentațiilor întocmite în etapa I „Nota conceptuală" și ,,Tema 

de proiectare” pentru obiectivul de investiții “Servicii de proiectare faza D.A.L.I. (inclusiv 

expertiza tehnica) pentru ,, Eficientizare energetica Scoala Primara nr. 2 Sadina, comuna 

Roata de Jos, judetul Giurgiu” si adopta urmatoarea  

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

Art.1. Se aprobă „Nota conceptuală” pentru obiectivul de investiții “Servicii de proiectare 

faza D.A.L.I. (inclusiv expertiza tehnica) pentru ,, Eficientizare energetica Scoala Primara nr. 2 

Sadina, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”, întocmită de administratorul public al comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu, dna. Miroiu Ilinca, prevăzută în anexa nr.1 la prezenta hotarâre, 

care face parte integrantă din aceasta.  

 

Art.2. Se aprobă „Tema de proiectare” pentru obiectivul de investiții “Servicii de 

proiectare faza D.A.L.I. (inclusiv expertiza tehnica) pentru ,, Eficientizare energetica Scoala 

Primara nr. 2 Sadina, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu,  întocmită de viceprimarul 

comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, ing. Iorga Călin, prevăzută în anexa nr.2 la prezenta 

hotarâre, care face parte integrantă din aceasta.  

 

Art.3. Se aprobă demararea procedurii pentru pentru obiectivul de investiții “Servicii de 

proiectare faza D.A.L.I. (inclusiv expertiza tehnica) pentru ,, Eficientizare energetica Scoala 

Primara nr. 2 Sadina, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu” și cheltuielile estimate în valoare 

maximă de 50.000 lei faraTVA, ce se vor efectua de la Capitolul Învățământ – Subcapitolul 

Învățământ primar.  

 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarul comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate cărora le va fi 

comunicată prin grija secretarului general al unității administrativ-teritoriale.  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA  

VOICU ION  

                                                                                 Contrasemneaza pentru legalitate,  

                                                                                Secretar General al U.A.T,  

                                                                                                Alexandrescu Camelia Constanța  

 

 

 

 Viza CFP.  

                                                                                                      Consilier juridic Neață Verginia  

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva 

și  0 abțineri, reprezentând voturile exprimate de consilierii locali prezenți la ședința în număr de 

14, din totalul de 15 consilieri locali în funcție.  

 


