
  

JUDETUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

CONSILIUL LOCAL 

Nr. 138/1888/24.03.2021  

 

 

 

Proces verbal 

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

24.03.2021,  

 

Încheiat azi data de 24.03.2021, 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 14 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, d-na. Neață Verginia, consilier 

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

personal al viceprimarului, Lipsește dl. consilier local Dragne Laurențiu Marian, care a anunțat că 

este bolnav.  

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. 

Dumnealui 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 

24.03.2021, care este următorul :  

Dna secretar general al comunei spune că pe ordinea de zi trebuie inscrisă si aprobarea 

procesului verbal al Consiliului Local al Comunei Roata de Jos din data de 15.01.2021.  

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

Proiectului de ordine de zi in care se va include la punctul nr. 2 si aprobarea procesului verbal al 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos din data de 15.01.2021 si dezbaterea proiectelor de pe 

ordinea de zi in ordinea numerotării acestora.  

Dl. primar dă citire proiectului de ordine de zi al sedinței de astăzi 24.03.2021:  

 

1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Roata de Jos, din 

data de 24.03.2021.  

 

2. Aprobarea procesele verbale ale sedințelor Consiliului Local al comunei Roata de Jos din data 

de 15.01.2021 și din data de 21.01.2021.  

 

3. Proiect de Hotarare privind aprobarea numarului maxim de asistenti personali ai persoanelor cu 

handicap grav la nivelul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru anul 2021.  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate 

Compartiment Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, Secretar general u.a.t., consilier juridic si 

Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale prezinta viza CFP;   

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  



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; 

 

4. Proiect de Hotarare privind aprobarea raportului de activitate desfasurata de asistentii personali 

ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2021.  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate 

Compartiment Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, Secretar general u.a.t., consilier juridic si 

Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale prezinta viza CFP;   

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

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; 

 

5. Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului lunar de actiuni /lucrari de interes local 

pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Proiectul este insotit de referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos;  

 

Prezinta raport de specialitate 

Compartiment Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, Secretar general u.a.t., consilier juridic si 

Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale prezinta viza CFP;   

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

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; 

 

6. Proiect de Hotărâre privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei ROATA 

DE JOS, Județul Giurgiu;  

 

Prezinta raport de specialitate 

Secretar general u.a.t.;   

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu  

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; 

 

7. Proiect de Hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Roata de 

Jos, pentru anul 2020.  

 

Prezinta raport de specialitate 

Secretar general u.a.t., consilier juridic;   

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu  



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; 

 

8. Proiect de Hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în 

comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, în anul 2021;  

Inițiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

Prezinta raport de specialitate 

S.V.S.U. , cadru tehnic P.S.I. și protecție civilă;   

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; 

 

9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea “Regulamentului propriu cuprinzând măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotarâri cu caracter 

normativ care se supun adoptării Consiliului local al Comunei Roata de Jos”.  

Inițiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

Prezinta raport de specialitate 

Secretar general u.a.t.;   

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; 

 

10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentațiilor întocmite în etapa I „Nota conceptuală" 

și ,,Tema de proiectare” în vederea elaborării Studiului de fezabilitate pentru realizarea 

obiectivului de investiție ,,Construire locuințe sociale, satul Roata de Jos, comuna Roata de 

Jos";  

Inițiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

Prezinta raport de specialitate 

Viceprimar, Administrator public, Compartiment Investiții Achiziții si Integrare Europeană, 

Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale;   

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; 

 

 11. Proiectul de Hotarare privind Documentatiei tehnico-economice faza PT-actualizata, a 

devizului general  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investitii 

“Extindere sistem de canalizare in satele Roata de Jos, Sadina si Roata Mica, comuna Roata 

de Jos, judetul Giurgiu”.  

Inițiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

Prezinta raport de specialitate 

Viceprimar, Administrator public, Compartiment Investiții Achiziții si Integrare Europeană, 

Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale;   

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; 

 

12. Proiect de Hotarare privind aprobarea Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și 

Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în 

zona 3 din județul Giurgiu și acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului 



comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Management Eficient pentru un Județ Curat” pentru aprobarea  

Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de 

colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu. Inițiator: Primarul 

comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

Prezinta raport de specialitate 

Administrator public, Compartiment Investiții Achiziții si Integrare Europeană, Contabilitate 

Buget Impozite și Taxe Locale, Consilier juridic;   

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

Amenajarea Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinei publica si Comisia de 

Invatamant, Cultura, 

 

13. Proiect de Hotarare privind aprobarea documentațiilor întocmite în etapa I „Nota conceptuală" 

și ,,Tema de proiectare” pentru obiectivul de investiții “Servicii de proiectare faza DALI (inclusiv 

expertiza tehnica) pentru ,, Eficientizare energetica Scoala Primara nr. 1 Roata de Jos, comuna 

Roata de Jos, judetul Giurgiu”;  

Inițiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

Prezinta raport de specialitate 

Compartiment Investiții Achiziții si Integrare Europeană, Contabilitate Buget Impozite și Taxe 

Locale;   

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.  

 

14. Proiect de Hotărâre 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”;  

Inițiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

Prezinta raport de specialitate 

Compartiment Investiții Achiziții si Integrare Europeană, Contabilitate Buget Impozite și Taxe 

Locale;   

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.  

 

15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentațiilor întocmite în etapa I „Nota conceptuală" 

și ,,Tema de proiectare” pentru obiectivul de investiții “Servicii de proiectare faza DALI (inclusiv 

expertiza tehnica) pentru ,, Eficientizare energetica local nou Scoala Gimnaziala nr. 1, Roata de 

Jos, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”;  

 

 Inițiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

Prezinta raport de specialitate 

Compartiment Investiții Achiziții si Integrare Europeană, Contabilitate Buget Impozite și Taxe 

Locale;   

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; 

 



16. Proiectul de Hotarare privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice faza PT, a 

devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

“Extindere sistem de alimentare cu apa in satele Roata de Jos, Sadina si Roata Mica, 

comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”. 

 

Inițiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

Prezinta raport de specialitate 

Viceprimar, Compartiment Investiții Achiziții si Integrare Europeană, Contabilitate Buget 

Impozite și Taxe Locale;   

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;  

 

17. Prezentarea Raportului Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu și serviciilor de interes local fără personalitate juridică, pentru anul 2020, a 

Raportului privind gestionarea bunurilor ce aparțin domniului public și privat ce aparțin 

comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pentru anul 2020 și Raportul privind starea economică, 

socială și de mediu la nivelul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pentru anul 2020.    

 

18. Proiect de Hotărâre privind închirierea pajiștilor, pășunilor si a terenului extravilan, 

categoria de folosință arabil, cu destinația de islaz, aflate în proprietatea  privată a comunei Roata 

de Jos, județul Giurgiu;  

 

Inițiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

Prezinta raport de specialitate 

Compartiment Investiții Achiziții si Integrare Europeană, Secretar general u.a.t., Registrul 

Agricol; 

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;  

 

19. Intrebari.Interpelari;  

20. Diverse.  

 

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

obiecțiuni, discuții cu privire la ordinea de zi prezentată de dl primar. Nu mai sunt înscrieri la 

cuvânt, deci nici alte propuneri.  

 

 Dl. președinte de ședință, Voicu Ion, supune la vot propunerea d-lui. Primar, 

privind dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi in ordinea numerotării acestora.  

 

Ordinea dezbaterii proiectelor de pe ordinea de zi, în ordinea numerotării este următoarea:   

 

1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Roata de Jos, din 

data de 24.03.2021.  

 

2. Aprobarea procesele verbale ale sedințelor Consiliului Local al comunei Roata de Jos din data 

de 15.01.2021 și din data de 21.01.2021.  

 

3. Proiect de Hotarare privind aprobarea numarului maxim de asistenti personali ai persoanelor cu 

handicap grav la nivelul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru anul 2021.  



 

4. Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului lunar de actiuni /lucrari de interes local 

pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

5. Proiect de Hotarare privind aprobarea raportului de activitate desfasurata de asistentii personali 

ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2021.  

 

6. Proiect de Hotărâre privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei ROATA 

DE JOS, Județul Giurgiu;  

 

7. Proiect de Hotărâre privind închirierea pajiștilor, pășunilor si a terenului extravilan, categoria 

de folosință arabil, cu destinația de islaz, aflate în proprietatea  privată a comunei Roata de Jos, 

județul Giurgiu;  

 

8. Proiect de Hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în 

comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, în anul 2021;  

 

9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea “Regulamentului propriu cuprinzând măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotarâri cu caracter 

normativ care se supun adoptării Consiliului local al Comunei Roata de Jos”.  

10. Proiect de Hotarare privind aprobarea Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și 

Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în 

zona 3 din județul Giurgiu și acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului 

comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Management Eficient pentru un Județ Curat” pentru aprobarea  

Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de 

colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu.  

 

11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentațiilor întocmite în etapa I „Nota conceptuală" 

și ,,Tema de proiectare” în vederea elaborării Studiului de fezabilitate pentru realizarea 

obiectivului de investiție ,,Construire locuințe sociale, satul Roata de Jos, comuna Roata de 

Jos";  

 

12. Proiect de Hotarare privind aprobarea documentațiilor întocmite în etapa I „Nota conceptuală" 

și ,,Tema de proiectare” pentru obiectivul de investiții “Servicii de proiectare faza DALI (inclusiv 

expertiza tehnica) pentru ,, Eficientizare energetica Scoala Primara nr. 1 Roata de Jos, comuna 

Roata de Jos, judetul Giurgiu”;  

 

13. Proiectul de Hotarare privind Documentatiei tehnico-economice faza PT-actualizata, a 

devizului general  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investitii “Extindere 

sistem de canalizare in satele Roata de Jos, Sadina si Roata Mica, comuna Roata de Jos, judetul 

Giurgiu”.  

 

14. Proiect de Hotărâre 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”;  

 



15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentațiilor întocmite în etapa I „Nota conceptuală" 

și ,,Tema de proiectare” pentru obiectivul de investiții “Servicii de proiectare faza DALI (inclusiv 

expertiza tehnica) pentru ,, Eficientizare energetica local nou Scoala Gimnaziala nr. 1, Roata de 

Jos, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”;  

 

16. Proiectul de Hotarare privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice faza PT, a 

devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere 

sistem de alimentare cu apa in satele Roata de Jos, Sadina si Roata Mica, comuna Roata de Jos, 

judetul Giurgiu”, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”. 

 

17. Proiect de Hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Roata de 

Jos, pentru anul 2020.  

 

18. Prezentarea Raportului Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu și serviciilor de interes local fără personalitate juridică, pentru anul 2020, a 

Raportului privind gestionarea bunurilor ce aparțin domniului public și privat ce aparțin 

comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pentru anul 2020 și Raportul privind starea economică, 

socială și de mediu la nivelul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pentru anul 2020.    

 

19. Intrebari.Interpelari;  

20. Diverse.   

 

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

voturile exprimate de consilierii prezenți la ședință, în totalitate, din totalul de 15 consilieri locali 

în funcție.  

 Astfel ordinea dezbaterii va fi în ordinea numerotării proiectelor de hotărâre, aprobată 

mai sus.  

 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 procesele verbal al ședinței ordinare din data de 21.12.2020, respectiv punctul nr. 2 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, pe rând, procesele verbale ale sedințelor Consiliului Local 

al comunei Roata de Jos din data de 15.01.2021 și din data de 21.01.2021, așa cum au fost 

consemnate.  

 

Nu sunt discuții cu privire la procesul verbal al ședinței Consiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu, din data de 15.01.2021, așa cum a fost consemnat și supus spre 

aprobare Consiliului Local .  

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

comunei Roata de Jos din data de 15.01.2021 cu un numar de 14 voturi « pentru », al 

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

 

Nu sunt discuții cu privire la procesul verbal al ședinței Consiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu, din data de 21.01.2021, așa cum a fost consemnat și supus spre 

aprobare Consiliului Local .  



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

comunei Roata de Jos din data de 21.01.2021 cu un numar de 14 voturi « pentru », al 

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

 

Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 3, de pe ordinea de zi - Proiect de 

Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de asistenți personali ai persoanelor cu 

handicap grav la nivelul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pentru anul 2021. Iniţiator: 

Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.  

 Dl. Președinte de ședință dă cuvântul dlui. Primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre 

de la acest punct. Dumnealui vorbește despre necesitatea și oportunitatea inițierii acestui proiect 

de hotărare, implicit a adoptării unei hotărari în acest sens, respectiv de aprobare a unui număr 

maxim de 60 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2021.  

Dna. secretar precizează că același număr a fost aprobat si pentru anul 2020. Deasemenea, 

dumneaei informează Consiliul că proiectul de hotărâre este însoțit de avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate.   

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

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

punctul nr. 3 de pe ordinea de zi - Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului maxim 

de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, pentru anul 2021, 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 0 abțineri, reprezentând voturile exprimate de consilierii locali în 

funcție, prezenți la ședința Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, din totalul 

de 15 consilieri în funcție.  

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

Hotărârea nr. 5 din 24.03.2021 privind aprobarea numarului maxim de asistenti personali 

ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru 

anul 2021.  

 

Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de 

Hotarare privind aprobarea Planului lunar de acțiuni /lucrări de interes local pentru 

beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare.  Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.  

 Dl. Președinte de ședință dă cuvântul dlui. Primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre 

de la acest punct. Dumnealui vorbește despre necesitatea și oportunitatea inițierii acestui proiect 

de hotărare, implicit a adoptării unei hotărari în acest sens. 

Doamna secretar general al comunei informează Consiliul că proiectul de hotărâre este 

însoțit de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.   

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

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

punctul nr. 4 de pe ordinea de zi - - Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului lunar de 

acțiuni /lucrări de interes local pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, 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 0 abțineri, reprezentând voturile exprimate de consilierii locali în 

funcție, prezenți la ședința Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, din totalul 

de 15 consilieri în funcție.  

 

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

Hotărârea nr. 6 din 24.03.2021 privind aprobarea Planului lunar de actiuni /lucrari de 



interes local pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu 

modificarile si completarile ulterioare.  

 

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

Proiect de Hotarare privind aprobarea raportului de activitate desfasurata de asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2021 și dă cuvântul dlui. primar care 

prezintă proiectul de hotărâre mai susmenționat.  

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

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

Doamna secretar general al comunei informează Consiliul, că proiectul de hotărâre este 

însoțit de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.   

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

propuneri.  

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotărâre cu un cvorum de 14 voturi 

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

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

 

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

Hotărârea nr. 7 din 24.03.2021 privind aprobarea raportului de activitate desfasurată de 

asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2021.  

 

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

Proiect de Hotărâre privind însusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei 

ROATA DE JOS, Județul Giurgiu și dă cuvântul dlui. primar care prezintă proiectul de 

hotărâre mai susmenționat, în care prezintă cele trei variante propuse pentru stema comunei.  

Doamna Drăghiciu Maria Cristina, consilierul viceprimarului arată că a fost urmată procedura de 

aducere la cunoștință publică a inițiativei primarului așa cum reiese din materialul aferent acestui 

proiect. Dl. președinte de ședință invită consilierii locali să se înscrie la cuvânt.  Nu sunt discuții. 

Se supun la vot cele trei variante de stemă.  

În urma votului exprimat se obține un cvorum de 14 voturi “pentru” pentru varianta 1, 0 

voturi “impotriva” și 0 abțineri, reprezentand totalul voturilor exprimate de consilierii locali 

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

Dl. președinte de ședință declară aprobată varianta 1, ca variantă finala a stemei comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

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

Hotărârea nr. 8 din 24.03.2021 privind însusirea variantei 1 ca variantă finală a proiectului 

de stemă a comunei ROATA DE JOS, Județul Giurgiu.  

 

Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 7 al proiectului de ordine de zi - 

Proiect de Hotărâre privind închirierea pajiștilor, pășunilor si a terenului extravilan, 

categoria de folosință arabil, cu destinația de islaz, aflate în proprietatea  privată a comunei 

Roata de Jos, județul Giurgiu și dă cuvântul dlui. primar care prezintă proiectul de hotărâre mai 

susmenționat. Dl. primar spune că sunt solicitări ale crescătorilor de animale, pentru închiriere a 

unor suprafețe de teren. Conform studiului de oportunitate încheiat de o persoană autorizată se 

propune o valoare minima a chiriei pentru pasune si teren arabil – islaz. Prin proiectul de hotărâre 

se propune: 

-aprobarea Studiul de oportunitate privind închirierea / concesionarea  prin licitație publică, a 

unor terenuri extravilane în suprafață de 214,5290 ha, izlaz (pășune și arabil), aflate în 

proprietatea  privată a comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, întocmit de S.C. EXPERT GRUP 

STÎNGĂ S.R.L.,  



-aprobrea iniţierii procedurii de închiriere a unor terenuri extravilane în suprafață de 214, 5290 ha, 

izlaz (pășune și arabil), aflate în proprietatea  privată a comunei Roata de Jos, județul Giurgiu.  

-aprobarea Regulamentului privind regimul închirierii, 

-aprobarea Regulamentului procedurii de licitație cu strigare,  

-aprobarea Documentatiei de atribuire privind închirierea,  

-aprobarea Regulamentului de pășunat, la nivelul u.a.t. comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu,   

Anexei nr.4,  

-Durata de închiriere se stabilește la 7 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin  act adiţional, 

în condiţiile legii, dar fără să se depăşească termenul maxim de 10 ani prevăzut la  art. 9 alin. (2) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 cu modificările şi completările  ulterioare.   

-Se aprobarea prețului minim de pornire a licitației pentru inchiriere pentru trenurile categoria 

pășune la 130 lei/ha/an și pentru terenurile categoria arabil la 540 lei/ha/an, ambele aflate în 

proprietatea privată a comunei Roata de Jos, Județul Giurgi, cu destinația de islaz.  

-Se împuternicește primarul comunei să stabilească prin dispoziție membrii comisiei de evaluare a 

ofertelor în vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajiștilor proprietate privată a comunei 

ROATA DE JOS, Județul Giurgiu și membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru 

organizarea procedurii de  atribuire directă, respectiv, după caz, licitaţie publică şi pentru 

semnarea contractelor de închiriere.   

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

Nu sunt discuții. Proiectul de hotărâre este însoțit de avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate.   

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

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotarare Proiect de Hotărâre privind 

închirierea pajiștilor, pășunilor si a terenului extravilan, categoria de folosință arabil, cu 

destinația de islaz, aflate în proprietatea  privată a comunei Roata de Jos, județul Giurgiu 

cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 0 abțineri, reprezentand totalul 

voturilor exprimate de consilierii locali prezenți la ședință, din totalul de 15 consilieri locali în 

funcție.  

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

Hotărârea nr. 9 din 24.03. privind închirierea pajiștilor, pășunilor si a terenului extravilan, 

categoria de folosință arabil, cu destinația de islaz, aflate în proprietatea  privată a comunei 

Roata de Jos, județul Giurgiu.  

 

Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 8 al proiectului de ordine de zi - 

Proiect de Hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna 

Roata de Jos, Județul Giurgiu, în anul 2021 și dă cuvântul dlui. primar care prezintă proiectul 

de hotărâre mai susmenționat.  

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

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

Doamna secretar general al comunei 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 și să facă propuneri.  

În urma votului exprimat se aprobă Proiect de Hotărâre privind actualizarea Planului 

de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, în anul 2021 cu 

un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” și 0 abțineri, reprezentand totalul voturilor 

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

 

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

Hotărârea nr. 10 din 24.03.2021 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor în comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, în anul 2021.  

 



Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 9 al proiectului de ordine de zi - 

Proiect de Hotărâre privind aprobarea “Regulamentului propriu cuprinzând măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotarâri cu caracter 

normativ care se supun adoptării Consiliului local al Comunei Roata de Jos” și dă cuvântul 

dlui. primar care prezintă proiectul de hotărâre mai susmenționat. Doamna secretar vorbe;te 

despre legalitatea și oportunitatea inițierii proiectului de hotărâre pentru respectarea prevederilor 

O.U.G. 57/2021 Codul Administrativ.  

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

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

Proiectul de hotărâre este însoțit de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.   

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

propuneri.  

În urma votului exprimat se aprobă Proiect de Hotărâre privind aprobarea 

“Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 

circulația proiectelor de hotarâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului 

local al Comunei Roata de Jos” cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” și 0 

abțineri, reprezentand totalul voturilor exprimate de consilierii locali prezenți la ședință, din 

totalul de 15 consilieri locali în funcție.  

 

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

Hotărârea nr. 11 din 24.03.2021 privind aprobarea “Regulamentului propriu cuprinzând 

măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotarâri cu 

caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al Comunei Roata de Jos”.  

 

Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 10 al proiectului de ordine de zi - 

Proiect de Hotarare privind aprobarea Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract 

de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 3 din 

județul Giurgiu și acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului comunei Roata 

de Jos, Județul Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Management Eficient pentru un Județ Curat” pentru aprobarea  

Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de 

colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu și dă cuvântul dlui. 

primar care prezintă proiectul de hotărâre mai susmenționat.  

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

Proiectul de hotărâre este însoțit de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.   

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

Nu sunt discuții, propuneri sau obiecțiuni.  

În urma votului exprimat se aprobă Proiectul de Hotarare privind aprobarea Documentației 

de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și 

transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu și acordarea mandatului special, 

acordat expres, reprezentantului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu în Adunarea Generală a 

Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Management Eficient pentru un Județ 

Curat” pentru aprobarea  Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare 

a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul 

Giurgiu, cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentand 

totalul voturilor exprimate de consilierii locali prezenți la ședință, din totalul de 15 consilieri 

locali în funcție.  

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

Hotărârea nr. 12 din 24.03.2021 privind aprobarea Documentației de Atribuire – Caiet de 

sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor 

municipale în zona 3 din județul Giurgiu și acordarea mandatului special, acordat expres, 



reprezentantului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Management Eficient pentru un Județ Curat” pentru 

aprobarea  Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii 

activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu.  

 

Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 11 al proiectului de ordine de zi - 

Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentațiilor întocmite în etapa I „Nota conceptuală" și 

,,Tema de proiectare” în vederea elaborării Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului 

de investiție ,,Construire locuințe sociale, satul Roata de Jos, comuna Roata de Jos" și dă 

cuvântul dlui. primar care prezintă proiectul de hotărâre mai susmenționat vorbește despre 

legalitatea și oportunitatea inițierii proiectului de hotărâre si implicit a realizării de locuințe 

sociale pentru a veni în sprijinul celor ce au nevoie de o locuință și care îndeplinesc condițiile să 

beneficieze de locuință socială. Dl. primar explică unde urmează să se construiască aceste 

locuințe.  

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

vot acest punct.  

În urma votului exprimat pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea 

documentațiilor întocmite în etapa I „Nota conceptuală" și ,,Tema de proiectare” în vederea 

elaborării Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Construire 

locuințe sociale, satul Roata de Jos, comuna Roata de Jos" se obține un cvorum de 14 voturi 

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

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

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

Hotărârea nr. 13 din 24.03.2021 privind aprobarea documentațiilor întocmite în etapa I 

„Nota conceptuală" și ,,Tema de proiectare” în vederea elaborării Studiului de fezabilitate 

pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Construire locuințe sociale, satul Roata de Jos, 

comuna Roata de Jos".  

 

Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 12 al proiectului de ordine de zi - 

Proiect de Hotarare privind aprobarea documentațiilor întocmite în etapa I „Nota 

conceptuală" și ,,Tema de proiectare” pentru obiectivul de investiții “Servicii de proiectare 

faza DALI (inclusiv expertiza tehnica) pentru ,, Eficientizare energetica Scoala Primara nr. 1 

Roata de Jos, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu” și dă cuvântul dlui. primar care prezintă 

proiectul de hotărâre mai susmenționat. Dl. primar vorbește despre această oportunitate de a 

realiza acest obiectiv de investiții prin accesarea de fonduri. Dna Drăghiciu Maria Cristina, 

consilier al viceprimarului aduce lămuriri cu privire la această eficientizare și în ce constă. 

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

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

Doamna secretar general al comunei informează Consiliul că proiectul de hotărâre este 

însoțit de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.   

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

propuneri.  

În urma votului exprimat se aprobă Proiectul de Hotarare privind aprobarea 

documentațiilor întocmite în etapa I „Nota conceptuală" și ,,Tema de proiectare” pentru obiectivul 

de investiții “Servicii de proiectare faza DALI (inclusiv expertiza tehnica) pentru                  

,, Eficientizare energetica Scoala Primara nr. 1 Roata de Jos, comuna Roata de Jos, judetul 

Giurgiu”cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” și 0 abțineri, reprezentand 

totalul voturilor exprimate de consilierii locali prezenți la ședință, din totalul de 15 consilieri 

locali în funcție.  

 



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

Hotărârea nr. 14 din 24.03.2021 privind aprobarea documentațiilor întocmite în etapa I 

„Nota conceptuală" și ,,Tema de proiectare” pentru obiectivul de investiții “Servicii de 

proiectare faza DALI (inclusiv expertiza tehnica) pentru ,, Eficientizare energetica Scoala 

Primara nr. 1 Roata de Jos, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”.   

 

Dl. președinte de ședintă, Voicu Ion, trece la punctul 13 - Proiectul de Hotarare privind 

aprobarea Documentatiei tehnico-economice faza PT-actualizata, a devizului general  si a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investitii “Extindere sistem de 

canalizare in satele Roata de Jos, Sadina si Roata Mica, comuna Roata de Jos, judetul 

Giurgiu” și dă cuvântul dlui. primar care prezintă proiectul de hotărâre mai susmenționat. Dna 

Drăghiciu Maria Cristina, consilier al viceprimarului aduce lămuriri cu privire la oportunitatea si 

legalitatea inițierii acestui proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentatiei 

tehnico-economice faza PT-actualizata, a devizului general  si a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitii susmentionat.  

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

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

Doamna secretar general al comunei informează Consiliul că proiectul de hotărâre este 

însoțit de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.   

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

propuneri.  

În urma votului exprimat se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea 

Documentației tehnico-economice faza PT-actualizata, a devizului general și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere sistem de canalizare în satele 

Roata de Jos, Sadina și Roata Mică, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu” cu un cvorum de 

14 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” și 0 abțineri, reprezentand totalul voturilor exprimate de 

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

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

Hotărârea nr. 15 din 24.03.2021 privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice faza 

PT-actualizata, a devizului general  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  

de investitii “Extindere sistem de canalizare in satele Roata de Jos, Sadina si Roata Mica, 

comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”.    

 

Dl. președinte de ședintă, Voicu Ion, trece la punctul 14 al proiectului de ordine de zi - 

Proiect de Hotărâre 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” și dă cuvântul dlui. primar care prezintă 

proiectul de hotărâre mai susmenționat. Dna Drăghiciu Maria Cristina, consilier al viceprimarului 

aduce lămuriri cu privire la oportunitatea si legalitatea realizarii aceastei eficientizari, mai exact în 

ce constă această eficientizare.  

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

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

Doamna secretar general al comunei 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 și să facă propuneri.  

În urma votului exprimat se aprobă Proiect de Hotărâre 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” cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” și 0 abțineri, reprezentand 



totalul voturilor exprimate de consilierii locali prezenți la ședință, din totalul de 15 consilieri 

locali în funcție.  

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

Hotărârea nr. 16 din 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”.    

 

Dl. președinte de ședintă, Voicu Ion, trece la punctul 15 - Proiect de Hotărâre privind 

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

pentru obiectivul de investiții “Servicii de proiectare faza DALI (inclusiv expertiza tehnica) 

pentru ,, Eficientizare energetica local nou Scoala Gimnaziala nr. 1, Roata de Jos, comuna 

Roata de Jos, judetul Giurgiu” și dă cuvântul dlui. primar care prezintă proiectul de hotărâre mai 

susmenționat. Dna. Drăghiciu Maria Cristina, consilier al viceprimarului vorbeste despre 

oportunitatea si legalitatea realizării obiectivului de investitii ce se doreste a fi realizat, despre 

eficientizarea institutiei de învătământ, mai exact în ce constă aceata eficientizare.  

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

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

Doamna secretar general al comunei informează Consiliul că proiectul de hotărâre este 

însoțit de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.   

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

propuneri.  

În urma votului exprimat se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea 

documentațiilor întocmite în etapa I „Nota conceptuală" și ,,Tema de proiectare” pentru 

obiectivul de investiții “Servicii de proiectare faza DALI (inclusiv expertiza tehnica) pentru ,, 

Eficientizare energetica local nou Scoala Gimnaziala nr. 1, Roata de Jos, comuna Roata de 

Jos, judetul Giurgiu” cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” și 0 abțineri, 

reprezentand totalul voturilor exprimate de consilierii locali prezenți la ședință, din totalul de 15 

consilieri locali în funcție.  

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

Hotărârea nr. 17 din 24.03.2021 privind aprobarea documentațiilor întocmite în etapa I 

„Nota conceptuală" și ,,Tema de proiectare” pentru obiectivul de investiții “Servicii de 

proiectare faza DALI (inclusiv expertiza tehnica) pentru ,, Eficientizare energetica local nou 

Scoala Gimnaziala nr. 1, Roata de Jos, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”.    

 

Dl. președinte de ședintă, Voicu Ion, trece la punctul 16 - Proiectul de Hotărâre privind 

aprobarea Documentatiei tehnico-economice faza PT, a devizului general si a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere sistem de alimentare cu apa in 

satele Roata de Jos, Sadina si Roata Mica, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”, comuna 

Roata de Jos, judetul Giurgiu” și dă cuvântul dlui. primar care prezintă proiectul de hotărâre mai 

susmenționat. Dna Drăghiciu Maria Cristina, consilier al viceprimarului vorbeste despre 

oportunitatea si legalitatea aprobării Documentatiei tehnico-economice faza PT, a devizului 

general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii.  

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

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

Doamna secretar general al comunei 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 și să facă propuneri.  

În urma votului exprimat se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea 

Documentatiei tehnico-economice faza PT, a devizului general si a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere sistem de alimentare cu apa in 



satele Roata de Jos, Sadina si Roata Mica, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu” cu un 

cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” și 0 abțineri, reprezentand totalul voturilor 

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

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

Hotărârea nr. 18 din 24.03.2021 privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice faza 

PT, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

“Extindere sistem de alimentare cu apa in satele Roata de Jos, Sadina si Roata Mica, 

comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”.    

 

Dl. președinte de ședintă, Voicu Ion, trece la punctul 17 - Proiect de Hotărâre privind 

nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, a doi 

consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Roata de Jos, 

pentru anul 2020, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu” și dă cuvântul dlui. primar care 

prezintă proiectul de hotărâre mai susmenționat. Dna secretar general al comunei, Alexandrescu 

Camelia Constanta, vorbeste despre legalitatea si oportunitatea initierii acestui proiect de hotarare 

si explica faptul ca in conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019, Codul Administrativ, 

evaluarea performantelor profesionale ale secretarului general al u.a.t. se face de catre o comisie 

constituita prin dispozitia primarului formata din primar si doi membri, consilieri locali, 

nominalizati de catre Consiliul Local.   

Doamna secretar general al comunei informează Consiliul că proiectul de hotărâre este 

însoțit de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.   

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

propuneri. Se înscriu la cuvant: dl. Dragne Valentin, dl. Calin Anghelin, dl. Botoroaga Costel 

Daniel, dl. Stan Stelu.    

Dl. presedinte de sedinta dă cuvantul în ordinea inscrierii, pentru propuneri. 

1. Dl. Dragne Valentin, consilier PNL, propune pe Turcu Georgel – Aurel, consilier 

PNL. .  

2. Dl. Calin Anghelin, consilier PNL, propune pe dl. Iorga Calin, consilier local PNL si 

viceprimar.  

3. Dl. Botoroaga Costel Daniel, consilier PNL, propune tot pe dl. Iorga Călin, 

viceprimar.  

4. Dl. Stan Stelu, consilier PSD, propune pe dl. Voicu Ion, consilier local PSD.  

Se suspun la vot propunerile, dupa cum urmeaaza:  

1. Pentru propunerea facuta de dl. Dragne Valentin, care propune pe dl. Turcu Georgel 

Aurel, consilier PNL se obtine un cvorum de 10 voturi “pentru”, 4 voturi “impotriva” 

si 0 abtineri. Au votat împotrivă consilierii: Stan Stelu, Parasca Florin, Pruna Ion și 

Voicu Romică. 

2. Pentru propunerile d-lor. Călin Anghelin si Botoroaga Costel Daniel, care propune pe 

dl. Iorga Călin, consilier PNL si viceprimar, se obtine un cvorum de 14 “pentru”, 0 

voturi “împotrivă” si 0 abtineri.  

 Pentru propunerea facuta de dl. Stan Stelu, consilier PSD, care propune pe dl. Voicu 

Ion, în urma votului exprimat se obține un cvorum de 3  voturi “pentru”, 11 voturi “împotriva” si 

0 abtineri. Au votat împotrivă consilierii : Iorga Călin, Turcu Georgel Aurel, Moise Dumitru, 

Botoroagă Costel – Daniel, Călin Anghelin, Păun Tiberiu, Morocan Constantin Daniel,                 

Dragne Valentin, Miroiu Marin, Voicu Ion.   

Domnul președinte de ședință, Voicu Ion, urmare a votului exprimat pentru propunerile 

facute, constată că din persoanele nominalizate, persoanele ce întrunesc cvorumul necesar sunt dl. 

Turcu Georgel Aurel si dl. Iorga Călin.   



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

Hotărârea nr. 19 din 24.03.2021 privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în 

cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Roata de Jos, pentru anul 2020, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”, 

a d-lor. Turcu Georgel Aurel, consilier PNL si dl. Iorga Calin, consilier PNL si viceprimar.  

 

 Dl. presedinte de sedinta trece la punctul 18 - Prezentarea Raportului Aparatului de 

Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și serviciilor de interes local 

fără personalitate juridică, pentru anul 2020, a Raportului privind gestionarea bunurilor ce 

aparțin domniului public și privat ce aparțin comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pentru anul 

2020 și Raportul privind starea economică, socială și de mediu la nivelul comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, pentru anul 2020.    

 Dl. presedinte de sedinta, Voicu Ion, dă cuvântul d-lui. primar Ghidănac Marin care 

prezintă pe rând:  

a)Raportul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și 

serviciilor de interes local fără personalitate juridică, pentru anul 2020,  

b)Raportul privind gestionarea bunurilor ce aparțin domniului public și privat ce aparțin 

comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pentru anul 2020,  

c)Raportul privind starea economică, socială și de mediu la nivelul comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, pentru anul 2020.  

 Nu sunt discutii cu privire la rapoartele prezentate de dl. primar.  

 Dna. secretar general al comunei, Alexandrescu Camelia Constanța, anunță că d-nii. 

consilieri locali prezenti la ședinta de consiliu și-au depus rapoartele de activitate pentru anul 

2020.  

 Dl. presedinte de sedinta dă cuvântul fiecărui consilier local. Consilierii locali prezenți 

la ședința de astăzi 24.03.22021, prezintă, pe rând, raportul de activitate pe anul 2020.  

Nu sunt discuții cu privire la rapoartele de activitate prezentate.  

 

Dl. președinte de ședință, Voicu Ion, trece la punctul nr. 19 - Intrebări.Interpelări.  

 Sunt invitați consilierii locali să se înscrie la cuvânt.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt.  

 

Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 20- Diverse.  

 Sunt invitați consilierii locali să se înscrie la cuvânt.  

Se înscrie la cuvânt dl. viceprimar Iorga Călin . Nu mai sunt înscrieri la cuvânt.  

D-lui. vorbeste despre faptul că pentru punerea la dispoziție a materialelor de ședință, pe 

lângă faptul că acestea sunt communicate prin poșta electronică, pe mail și pe whats app, acestea 

mai sunt și imprimate, fapt pentru care se consumă foarte multă hârtie și bineinteles și cartuș .  

Dl. viceprimar dă exemplu această ședință care a avut foarte multe puncte pe ordinea de 

zi, pentru care a fost consumată foarte multă hârtie. Pentru acest motiv dumnealui vine cu 

propunerea de a nu se mai pune la dispoziție consiliului materialul și printat, decât pentru 

situațiile în care ordinea de zi se suplimentează și consiliul local nu a avut mai mult timp la 

dispoziție să consulte materialul respectiv.  

Dl. presedinte de ședință întreabă dacă sunt alte propuneri, păreri sugestii, ori obiecțiuni. 

Nu sunt alte propuneri, păreri sugestii, ori obiectiuni.  

Dl. Presedinte de sedință supune la vot propunerea facută de dl viceprimar Iorga Călin.  

În urma votului exprimat se constată că, în totalitate consilierii locali prezenți la ședința 

ordinară de astăzi 24.03.2021, sunt de acord cu propunerea facută de dl. viceprimar, ca materialul 

de ședință.  

 



 

 

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 24.03.2021.  

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

 

 

 

                                                                   

                         

Președinte de ședință     Contrasemnează Secretar general comună  

Voicu Ion      Alexandrescu Camelia Constanța   

 

 

 

 

 


