
  

JUDETUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

CONSILIUL LOCAL 

Nr. 236/1986/16.06.2021  

 

 

 

 

 

Proces verbal 

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

de îndată, azi data de 16.06.2021,  

 

Încheiat azi data de 16.06.2021, cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară a Consiliului 

Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, convocat de îndată, 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. Drăghiciu Maria Cristina, 

consilier personal al viceprimarului, Lipsesc dnii. consilieri Moise Dumitru și                               

dl. Dragne Valentin, ședința fiind convocată de îndată nu au putut ajunge.   

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 :  

 

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

convocat de îndată în data de 16.06.2021;  

2.- Proiectul de Hotarare privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție nr. IG 

173300190/12.05.2017 din partea fondului de garantare  - FONDUL DE GARANTARE A 

CREDITULUI RURAL – IFN SA pentru implementarea proiectului “Alimentare cu apa în satele 

Sadina și Roata de Jos, extindere canalizare în satele Sadina și Roata de Jos, județul Giurgiu”;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  
Prezinta raport de specialitate:  

- Viceprimar, Compartiment Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale, Compartiment I.A.I.E., 

Compartiment juridic, viza CFP;  

Prezintă aviz: Comisia Economică, Dezvoltare Regională, Integrare Europeană și pentru 

Amenajarea Teritoriului; Comisia juridică și pentru apararea ordinii publice și Comisia de 

Invatamant, Cultură, Sanatate; 

3. Diverse.  

4. Întrebări, interpelări.  

 



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 sunt înscrieri la cuvânt, 

deci nici alte propuneri.  

 

Dl. președinte de ședință, Voicu Ion, supune la vot proiectul de ordine de zi cu care a fost 

convocat Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, prezentat mai sus.  

 

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

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

în funcție.  

 Dl. Presedinte de ședință Voicu Ion, anunță trecerea la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi și 

dă cuvântul dlui. primar care prezintă Proiectul de Hotarare privind aprobarea prelungirii scrisorii 

de garanție nr. IG 173300190/12.05.2017 din partea fondului de garantare - FONDUL DE 

GARANTARE A CREDITULUI RURAL – IFN SA pentru implementarea proiectului 

“Alimentare cu apă în satele Sadina și Roata de Jos, extindere canalizare în satele Sadina și Roata 

de Jos, județul Giurgiu”, înscris la acest punct.   

 Dna. Draghiciu Maria Cristina vorbește despre necesitatea prelungirii scrisorii de garanție 

nr. IG 173300190/12.05.2017 din partea fondului de garantare  - FONDUL DE GARANTARE A 

CREDITULUI RURAL – IFN SA pentru implementarea proiectului “Alimentare cu apa în satele 

Sadina și Roata de Jos, extindere canalizare în satele Sadina și Roata de Jos, județul Giurgiu”, 

până la data de 26.08.2022. Informează consiliul local despre comisionul de garantare aferent 

prelungirii Scrisorii de garanţie nr. IG 173300190/12.05.2017 care este în sumă de 26.995,08 lei, 

cheltuielile urmând să se efectueze de la Capitolul  – 70 alimentare cu apă. Investiția nu a fost 

finalizată deoarece furnizorii echipamentelor pentru stația de epurare nu au putut respecta 

termenele de furnizare, datorită pandemiei datorate virusului COVID 19 - SARS COV 2.  

Deasemenea, doamna secretar general comună informează Consiliul că proiectul de 

hotărâre este însoțit de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.  

 Nu mai sunt discuții și dl. președinte de ședință  

 Dl. președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre de la punctul nr. 2 de pe 

ordinea de zi, prezentat mai sus așa cum a fost inițiat.  

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotarare cu un cvorum de 13 voturi 

“pentru”, 0 voturi “împotrivă” 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. 32 din 16.06.2021 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție nr. IG 

173300190/12.05.2017 din partea fondului de garantare  - FONDUL DE GARANTARE A 

CREDITULUI RURAL – IFN SA pentru implementarea proiectului “Alimentare cu apa în 

satele Sadina și Roata de Jos, extindere canalizare în satele Sadina și Roata de Jos, județul 

Giurgiu”.  

 

 



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 

16.06.2021.  

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

 

 

 

                                                                   

                         

Președinte de ședință     Contrasemnează Secretar general comună  

Voicu Ion      Alexandrescu Camelia Constanța   

 

 

 

 

 

 


