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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 21.01.2021  

 

Încheiat azi data de 21.01.2021, cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară 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 13 consilieri locali, din totalul de 15 

consilieri locali în funcție, dl. Primar Ghidănac 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, dna. 

Neață Verginia, consilier juridic, dl. Stan Mario, consilier personal al primarului, dna. Drăghiciu Maria 

Cristina, consilier personal al viceprimarului, dna. Matei Rodica, referent grad profesional superior, în 

cadrul Compartimentului Buget, Contabilitate, Impozite și Taxe Locale și dl. Popescu George Adrian 

șeful Serviciului de Utilități Publice. Lipsesc: dl. Voicu Romică Marian și dl. consilier local Morocan 

Constantin Daniel.  

 Este prezent la ședință on-line dl. consilier local Dragne Laurențiu Marian, acesta aflându-se la 

domiciliu în carantină.   

Dl. Președinte de ședință Voicu Ion, declară deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local 

al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și trece la punctul 1 înscris în proiectul de ordine de zi. 

Dumnealui dă cuvantul d-lui. primar Ghidanac Marin care prezinta Proiectul de ordine de zi al ședintei 

extraordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, convocat “de îndată”   

astăzi 21.01.2021, care este următorul :  

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a sedintei extrordinare a Consiliului Local al comunei Roata de Jos, 

convocat de îndată în data de 21.01.2021.  

2.- Proiectul de Hotarare privind aprobarea proiectului „ASIGURAREA ACCESULUI ELEVILOR 
DIN COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, LA PROCESUL DE INVATARE IN 
MEDIUL ON-LINE, IN CONTEXTUL CRIZEI PANDEMICE CREATE DE CORONAVIRUSUL 
SARS-COV-2-2” și a cheltuielilor legate de proiect.  
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Administrator public, Compartiment Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale, Compartimnt 

I.A.I.E., Compartiment juridic, viza CFP;  

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

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de Invatamant, Cultura, 

Sanatate; 

3. Diverse.  

4. Întrebări, interpelări.  

 



Dl. Primar, propune Consiliului Local al comunei Roata de Jos, județul Giurgiu aprobarea 

Proiectului de ordine de zi, prezentat.   

 

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

Discuții cu privire la ordinea 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, al ședinței 

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

extraordinară astăzi 21.01.2021, respectiv punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. .  

 

 În urma votului exprimat se aprobă cu un nr. de 13 voturi “pentru” proiectul de ordine de zi, 

așa cum a fost prezentat.   

 

 Dl. Presedinte de ședință Voicu Ion, declară deschisă ședința extraordinară a Consiliului 

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

prezinte Proiectul de Hotarare privind aprobarea proiectului „ASIGURAREA ACCESULUI ELEVILOR 

DIN COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, LA PROCESUL DE INVATARE IN MEDIUL 

ON-LINE, IN CONTEXTUL CRIZEI PANDEMICE CREATE DE CORONAVIRUSUL SARS-COV-2-2” 

și a cheltuielilor legate de proiect al cărui initiator este, respectiv punctul nr. 2 pe ordinea de zi.  

 

 Dl. Primar vorbește despre necesitatea luării unor măsuri necesare pentru desfășurarea în bune 

condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei 

pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu 

coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice, în cadrul 

unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Roata de Jos.  

 

 Dumnealui o invită pe dna. Miroiu Ilinca, administrator public al comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, care vorbește despre aspectul că U.A.T. comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu este 

solicitant eligibil, în calitate de autoritate publică locală pentru unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat de pe raza unității administrativ teritoriale care desfășoară activități didactice destinate elevilor, 

privind măsurile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional, prevăzute de 

legislația în vigoare, pentru prevenirea riscului infectării cu coronavirus SARS-CoV-2 conform 

prevederilor Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Acțiunea 2.3.3 

– Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, 

e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 – Tehnologia 

Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. 

– Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, 

Obiectiv specific OS2.4 – “Creșterea gradului de utilizare a Internetului”, Programul Operațional 

Competitivitate 2014-2020 și despre importanța aplicării măsurilor necesare pentru desfășurarea în 

bune condiții a procesului educațional, prevăzute de legislația în vigoare, pentru prevenirea riscului 

infectării cu coronavirus SARS-CoV-2 prin implementarea acestui proiect.  

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

discuții cu privire la acest punct. Se înscrie la cuvânt dl. Dragne Laurențiu Marian si I se dă cuvântul.  

 Dl. consilier Dragne Laurențiu Marian, întreabă dacă se achiziționează tablete pentru toți 

copii. Dumnealui solicită ca în ședința următoare sa se pună la dispoziție caracteristicile acestor tablete, 

pentru a înțelege de ce s- ajuns la această valoare.  

 Deasemenea, consideră că ar trebui ca aceste tablete să fie mai performante decât cele pe care 

le au copii în prezent, deoarece copii întâmpină probleme cu acelea.  

 Dl. Primar pune că nu a primit reclamații.  

 Doamna administrator public îi raspunde că se vor achiziționa tablete doar pentru cei de la 

clasa 0, iar la achiziționare se vor respecta cerințele impuse de ghid.  



 Doamna administrator întreabă, de ce, persoanele care nu pot folosi tabletele, nu au venit să le 

restituie? Spune că pentru acestea este plătit abonamentul la internet, degeaba, dacă nu sunt utilizate.  

 Domnul Dragne Laurențiu Marian spune că o să aducă tableta copiilor pentru a face o 

verificare la următoarea ședință, pentru convingere.  

 

 Nu mai sunt discuții cu privire la acest punct și dl. Președinte de ședință supune la vot 

Proiectul de Hotarare privind aprobarea proiectului „ASIGURAREA ACCESULUI ELEVILOR DIN 

COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, LA PROCESUL DE INVATARE IN MEDIUL 

ON-LINE, IN CONTEXTUL CRIZEI PANDEMICE CREATE DE CORONAVIRUSUL SARS-COV-2-2” 

și a cheltuielilor legate de proiect al cărui initiator este, respectiv punctul nr. 2 pe ordinea de zi.  

 

 Astfel Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, adoptă, cu un cvorum de 13 

voturi “pentru”, reprezentând voturile exprimate, în totalitate, de consilierii locali prezenți la ședință, 

din totalul consilierilor în funcție, HOTĂRÂREA nr. 4 din 21 ianuarie 2021, privind aprobarea 

proiectului „ASIGURAREA ACCESULUI ELEVILOR DIN COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL 

GIURGIU, LA PROCESUL DE INVATARE IN MEDIUL ON-LINE, IN CONTEXTUL CRIZEI 

PANDEMICE CREATE DE CORONAVIRUSUL SARS-COV-2-2” și a cheltuielilor legate de proiect.  

 

Nu mai sunt discuții și dl. Președinte de ședință trece la punctul nr. 3 – Diverse și invită 

consilierii locali să se înscrie la cuvânt pentru acest punct.  

Se înscrie la cuvânt dl. Turcu Georgel Aurel.  

Dumnealui spune că în calitate de consilier local, este de părere că cetățenii sunt nemulțumiți de 

felul în care sunt serviți de către personalul din primărie. Vorbește despre faptul că cetățenii plătesc 

taxe și impozite și au drepturi.  

Dl. Primar spune că este foarte adevărat că Aparatul de Specialitate este la dispoziția cetățenilor, 

că cetățenii au obligațigații și tot atât de adevărat este că au și obligații. Dumnealui mai spune că noi 

toți suntem cetățeni și avem drepturi și obligații. Unii dintre cetățeni nu își îndeplinesc aceste obligații, 

în special pe aceea de a nu depozita necontrolat deșeurile menajere și astfel face apel la consiliu să 

discute cu cetățenii în acest sens, pentru conștientizarea importanței depozitării controlate a deșeurilor 

menajere.   

Dl. Turcu George Aurel spune că stie persoane care au venit de mai multe ori să rezolve 

probleme și nu au reușit nici până în prezent.  

Dl. Primar, spune că nu putem rezolva nimic dacă nu cunoaștem despre ce este vorba. 

Dumnealui va trebui să expună fiecare situație în parte, iar oamenii nemulțumiți să vină și să isi 

prezinte cazul.  

Doamna secretar general al comunei, spune că ședințele sunt publice iar cetățenii pot veni în 

sedință dacă doresc.  

Domnul consilier Botoroagă Daniel întreabă deasemenea despre ce este vorba, dacă acești 

cetățeni au făcut solicitări în scris către instituție, pentru că și atunci, există termen pentru răspuns.  

Dl. Turcu Georgel Aurel întreabă dacă la nivelul primăriei există comisie de disciplină și 

comisie de fond funciar ? 

Este informat de către dna secretar general că sunt constituite aceste două comisii. Nu înțelege 

de ce oamenii trebuie să meargă în instanță să cheltuiască bani.  

Dna secretar general al comunei spune că acolo unde există litigiu, problemele se rezolvă pe 

calea instanței judecătorești.  

 Doamna administrator public și dna. secretar îi spune dlui. consilier Turcu Georgel Aurel să 

vorbească cu persoanele în cauză și să vină la primărie pentru a înțelege despre ce este vorba și cu se 

pot rezolva problemele acestora.  

Nu mai sunt discut.  

 Sunt invitați consilierii locali să se înscrie la cuvânt la punctul 4 - Întrebări, interpelări.  

 Nu sunt înscrieri la cuvânt.  

  

  



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” de astăzi 21.01.2021.  

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

 

 

 

 

Președinte de ședință        Secretar general comună  

Voicu Ion         Alexandrescu Camelia Constanța   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


