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Proces verbal 

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

15.01.2021,  

 

Încheiat azi data de 15.01.2021, 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. consilier local Morocan Constantin Daniel și dl. Turcu 

Georgel Aurel .  

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

de carantinare .  

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 astăzi 

15.01.2021, care este următorul :  

 

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

convocat de îndată în data de 15.01.2021.  

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al comunei Roata de Jos, din data de 

21.12.2020.  

3. Proiectul de Hotarare privind aprobarea modificării Statului de Funcții și Organigramei Aparatului 

de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Viceprimar, Secretar general u.a.t., Compartiment juridic, Compartiment Buget Contabilitate Impozite 

si 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; 

4. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea utilizării in anul 2021 a  excedentului bugetului local, a 

excedentului bugetului imprumuturilor interne și a excedentului bugetului institutiilor finantate de 

venituri proprii și subvenții înregistrate la sfârșitul anului 2020.  

 



Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

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

Compartiment 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, 

Sanatate;  

 

5. Proiectul de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni.  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Secretar general u.a.t. , Compartiment 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, 

Sanatate;  

 

6. Diverse.  

7. Întrebări, interpelări.  

 

Dl. Primar Consiliului Local al comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, propune 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 15.01.2021.  

 

 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 secretarului general al comunei, să 

prezinte procesul 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 procesul verbal al sedintei Consiliului Local al Comunei Roata 

de Jos, Judetul Giurgiu, din data de 21.12.2020, 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 21.12.2020, 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 13 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 - Proiectul de 

Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții și Organigramei Aparatului de Specialitate 

al Primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu. 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 hotarari în acest sens.  

Dna. secretar vorbește despre modul în care se modifică Statul de Funcții și Organigrama 

Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, așa cum se precizează 

și în referatul de aprobare nr. 1/1751/11.01.2021, întocmit de primarul comunei, referat ce însoțește 

proiectul de hotărâre, pentru care s-a depus raportul de specialitate nr. 2/1752/11.01.2021, întocmit 

pentru acest material.  

Au fost depuse în acest sens avizele celor trei comisii de specialitate.  

Deasemenea 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 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții și 

Organigramei Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, așa 

cum a fost inițiat.  

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotarare cu un cvorum de 13 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. 1 din 15.01.2021 privind aprobarea modificării Statului de Funcții și Organigramei Aparatului de 

Specialitate al Primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

 

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

Hotărâre privind aprobarea utilizării in anul 2021 a  excedentului bugetului local, a excedentului 

bugetului imprumuturilor interne și a excedentului bugetului institutiilor finantate de venituri proprii și 

subvenții înregistrate la sfârșitul anului 2020, conform raportului de specialiate nr. 

19/1769/15.01.2021.  Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.  

 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, în cadrul 

Compartimntului Buget Contabilitate Impozite și Taxe Locale, care prezintă materialul întocmit de 

aparatul de specialitate respectiv rapoartele de specialitate întocmite nr. 4/1754/11.01.2021 și nr. 

19/1769/15.01.2021.   

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

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea utilizării in anul 2021 a  excedentului bugetului local, a 

excedentului bugetului imprumuturilor interne și a excedentului bugetului institutiilor finantate de 

venituri proprii și subvenții înregistrate la sfârșitul anului 2020, conform raportului de specialiate nr. 

19/1769/15.01.2021..  

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotarare cu un cvorum de 13 voturi “pentru”, 0 

voturi “impotriva” și 0 abțineri, reprezentand votul în totalitate al consilierilor 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. 2 din 15.01.2021 privind aprobarea utilizării in anul 2021 a  excedentului bugetului local, a 

excedentului bugetului imprumuturilor interne și a excedentului bugetului institutiilor finantate de 

venituri proprii și subvenții înregistrate la sfârșitul anului 2020..  

 

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

de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni.  

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

punct.  

 

Dna secretar general al u.a.t. comuna Roata de Jos, da citire raportului de specialitate, vorbește 

despre necesitatea alegerii președintelui de ședință pentru o perioadă de cel mult 3 luni respectiv pentru 

perioada februarie – aprilie 2021, care va conduce ședințele consiliului și va semna hotărârile adoptate 

de acesta, pentru buna desfășurare a activității consiliului conform prevederilor Ordonanței de Urgență 

nr. 57 din 2019 Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dat fiind că încetează 

valabilitatea Hotărârii Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 47 din 

09.11.2020.  

 

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 și să facă propuneri.  

 Dl. Miroiu Marin se inscrie la cuvânt. Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt.  I se dă cuvântul.  

 Dl. Miroiu Marin propune pe dl. Voicu Ion.  

 Nu sunt discuții. Se supune la vot propunerea d-lui. Miroiu Marin, respectiv alegerea 

președintelui de ședință, în persoana dlui. Voicu Ion, pentru o perioadă de trei luni  

 

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotarare cu un cvorum de 13 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. 3 din 15.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni.  

 

Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 6 - Diverse.  

 Sunt invitați consilierii locali să se înscrie la cuvânt.  

Se înscrie la cuvânt dl. Stan Stelu. Nu mai sunt înscrieri la cuvânt.  

Dl. Stan Stelu spune că mai mulți cetățeni i-au s-au adresat, pentru rezolvarea problemei cu 

cardurile de masa caldă, pe care nu le pot folosi.  

Dl. primar a chemat pe dna. Leafu Elena Steluța, care s-a ocupat de cardurile de masa caldă.  

Dumneaei a venit si a explicat că au mai fost sesizări în acest sens si a luat legătura cu I.P. 

Giurgiu, reprezentatul de acolo i-a spus ca nu au cunostință care este motivul pentru care aceste 

persoane nu au putut folosi cardurile, dar oamenii se pot adresa firmei care a emis cardurile, firmă 

înscrisă în pliantul pe care odată cu cardul.  

Deasemenea dna Leafu Elena Steluța, va face demersul de a informa firma în cauză, respectiv 

S.C. SODEXO, despre problemele întâmpinate de cetățeni.  

Nu mai sunt discuții.  

 

Dl. Președinte de ședință anunță trecerea la punctul nr. 7 Intrebări, Interpelări.  

 Sunt invitați consilierii locali să se înscrie la cuvânt.  

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 de astăzi 15.01.2021.  

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

 

 

 

                                                                   Contrasemnează  

Președinte de ședință        Secretar general comună  

Voicu Ion         Alexandrescu Camelia Constanța   


