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Proces verbal 

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

31.05.2021,  

 

Încheiat azi data de 31.05.2021, cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară a Consiliului Local 

al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, ce s-a desfățurat 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 și dna. Matei Rodica, 

referent grad profesional superior în cadrul Compartimentului Buget Contabilitate, Impozite și Taxe 

Locale. Lipsește dl. consilier local Moise Dumitru.  

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

Proiectului de ordine de zi al ședinței extraordinare de astăzi, data de 31 mai 2021.  

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 

ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, convocat astăzi 31.05.2021, 

care este următorul :  

 

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

convocat în data de 31.05.2021.  

 

2.- Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Judetul Giurgiu din data de 20.04.2021;   

 

3. Proiectul de Hotarare privind declararea obiectivului de investiții “CENTRU DE ZI 

CARTOJANI, SAT CARTOJANI, JUDEȚUL GIURGIU” ca bun de utilitate publică și 

introducerea acestuia în domeniul public al comunei ROATA DE JOS,județul Giurgiu,  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate:  

- Administrator public, Secretar general u.a.t., Compartiment Buget Contabilitate Impozite si Taxe 

Locale, Compartiment I.A.I.E., Compartiment juridic;  

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

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinii publice si Comisia de Invatamant, Cultura, 

Sanatate;  

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de combatere a artropodelor și rozătoarelor (vectorilor) în 

comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu; 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu,  

Prezinta raport de specialitate:  

- Serviciul de Utilități Publice, Administrator public, Secretar general u.a.t., S.V.S.U., Compartiment 

mediu, Compartiment juridic;  



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

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinii publice si Comisia de Invatamant, Cultura, 

Sanatate;  

 

5. Proiectul de Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții                

,, Sistem integrat de alimentare cu apa stație de tratare apă, canalizare menajeră si stație de 

epurare – satul Cartojani comuna Roata de Jos, județul Giurgiu” și a indicatorilor tehnico – 

economici actualizati;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu,  

Prezinta raport de specialitate:  

- Viceprimar, Compartiment IAIE, Compartiment Buget Contabilitate Impozite și Taxe Locale, 

Compartiment Juridic, Viza CFP ;  

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

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinii publice si Comisia de Invatamant, Cultura, 

Sanatate;  

 

6. Proiectul de Hotarare Privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico 

economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,, Extindere sistem integrat de alimentare cu apa 

in satul Cartojani, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu “ si a cheltuielilor neeligibile.  

  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu,  

Prezinta raport de specialitate:  

- Viceprimar, Compartiment IAIE, Compartiment Buget Contabilitate Impozite și Taxe Locale, 

Compartiment Juridic, Viza CFP ;  

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

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinii publice si Comisia de Invatamant, Cultura, 

Sanatate;  

 

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 

“Actualizare S.F. pentru investiția “Extindere sistem de canalizare în satele Roata de Jos, Sadina si 

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

comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu” și a principalilor indicatori tehnico-economici”; 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu,  

Prezinta raport de specialitate:  

- Viceprimar, Compartiment IAIE, Compartiment Buget Contabilitate Impozite și Taxe Locale, 

Compartiment Juridic, Viza CFP ;  

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

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinii publice si Comisia de Invatamant, Cultura, 

Sanatate;  

 

8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico 

– economici acualizati la faza P.T. pentru obiectivul de investitii “Extindere sistem de canalizare în 

satele Roata de Jos, Roata Mica si Sadina și extindere sistem de alimentare cu apa în satele Roata de 

Jos, Roata Mica si Sadina, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu,  

Prezinta raport de specialitate: - Viceprimar, Compartiment IAIE, Compartiment Buget Contabilitate 

Impozite și Taxe Locale, Compartiment Juridic, Viza CFP ;  

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

Teritoriului; Comisia juridica si pentru apararea ordinii publice si Comisia de Invatamant, Cultura, 

Sanatate;  

 



9. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local, a bugetului Serviciului de utilitati publice al 

comunei Roata de Jos, completarea și modificarea listei de investitii și a altor cheltuieli de investiții și 

dotări independente;   

 

10. Diverse.  

 

11. Întrebări, interpelări.  

 

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 de 

astăzi 31.05.2021 așa cum a fost prezentat mai sus, de dl. primar al comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu.   

 În urma  votului exprimat se aprobă Proiectul de ordine de zi al ședinței de astăzi 31.05.2021, 

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.  

 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 

procesul verbal al ședinței ordinare din data de 20.04.2021, respectiv punctul nr. 2.  

Dna secretar general al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, întreabă consilierii dacă sunt 

obiecțiuni cu privire la consemnarea procesului verbal al ședinței din data de 20.04.2021.  

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

Jos, Județul Giurgiu, din data de 20.04.2021, 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 20.04.2021 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 - Proiectul de 

Hotarare privind declararea obiectivului de investiții “CENTRU DE ZI CARTOJANI, SAT 

CARTOJANI, JUDEȚUL GIURGIU” ca bun de utilitate publică și introducerea acestuia în 

domeniul public al comunei ROATA DE JOS, județul Giurgiu, initiator, 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 declararea obiectivului de 

investiții “CENTRU DE ZI CARTOJANI, SAT CARTOJANI, JUDEȚUL GIURGIU” ca bun de 

utilitate publică și introducerea acestuia în domeniul public al comunei ROATA DE JOS. Așa cum 

reiese din materialul aferent proiectului de hotărâre, terenul pe care a fost construit obiectivul de 

investiții este înscris în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu și până la aprobarea conform OUG 57/2019 a inventarului domeniului public, cînd va 

fi inclus și obiectivul de investiții, se impune declararea ca bun de utilitate publică a acestui obiectiv de 

investiții, conform prevederilor art. 286, alin. (4) din OUG 57/2019, hotărâre ce trebuie depusă și la 

AFIR, după finalizarea lucrărilor.  

 

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 declararea obiectivului de investiții 

“CENTRU DE ZI CARTOJANI, SAT CARTOJANI, JUDEȚUL GIURGIU” ca bun de utilitate publică 



și introducerea acestuia în domeniul public al comunei ROATA DE JOS, județul Giurgiu, 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. 25 din 31.05.2021 privind declararea obiectivului de investiții “CENTRU DE ZI CARTOJANI, 

SAT CARTOJANI, JUDEȚUL GIURGIU” ca bun de utilitate publică și introducerea acestuia în 

domeniul public al comunei ROATA DE JOS, județul Giurgiu.  

 

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

privind aprobarea Planului de combatere a artropodelor și rozătoarelor (vectorilor) în comuna Roata de 

Jos, judeţul 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 hotărari în acest sens.  

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

Dl. consilier Dragne Laurențiu Marian, întreabă ce valoare au lucrările pentru combaterea 

vectorilor la nivel local. Dna secretar general comuna precizează că acum se aprobă Planul local de 

combatere a vectorilor la nivelul u.a.t. comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu. Precizează că Direcția 

Județeană de Sănătate Publică Giurgiu a solicitat prin adresă să comunicăm dacă la nivel local s-a 

aprobat acest plan, fiind obligația autorității locale. Deasemenea dna secretar mai precizează că aceste 

activități prevăzute de planul local de combatere a vectorilor, artropode și rozătoare, respectiv 

activitățile de dezinsecție. Dezinfecție și deratizare, fac parte din obiectul de activitate al Serviciului de 

Utilități Publice al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

Dl primar raspunde că prin această hotărâre nu se aprobă cheltuieli pentru aceste activități. 

Serviciul de Utilități publice nu este autorizat să efectueze activitățile respective. Dumnealui spune că 

vor prevedea cheltuieli pentru desfășurarea acestor activități de combatere a vectorilor la nivelul u.a.t. 

comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu. Nu mai sunt discuții.  

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

de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.   

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

punctul nr. 4 de pe ordinea de zi - Proiectul de Hotarare privind aprobarea Planului de combatere a 

artropodelor și rozătoarelor (vectorilor) în comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu, respectiv Planul 

lunar de combatere a vectorilor la nivelul u.a.t. comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, așa cum a 

fost inițiat.  

 

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotarare pentru aprobarea Planul lunar de 

combatere a vectorilor la nivelul u.a.t. comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, 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. 26 din 31.05.2021 privind aprobarea Planul lunar de combatere a vectorilor la nivelul u.a.t. 

comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

 

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

de Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții                

,, Sistem integrat de alimentare cu apa stație de tratare apă, canalizare menajeră si stație de epurare 



– satul Cartojani comuna Roata de Jos, județul Giurgiu” și a indicatorilor tehnico – economici 

actualizati și dă cuvântul dlui. primar care prezintă proiectul de hotărâre și vorbește despre necesitatea 

și oportunitatea aprobării devizului general actualizat întocmit de S.C. PROCIVIL S.R.L. și indicatorii 

tehnico – economici actualizati conform Devizului general actualizat, deviz ce constituie anexa la 

proiectul de hotărâre prezentat, ca urmare a Dispoziției de șantier nr. 14/12.05.2021 privind nota de 

comanda suplimentara NCS, memoriul justificativ si lista cu cantitati de lucrari,  emisă de Proiectant – 

Anghel Costel.   

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. 

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotarare 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. 27 din 31.05.2021 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții                

,, Sistem integrat de alimentare cu apa stație de tratare apă, canalizare menajeră si stație de 

epurare – satul Cartojani comuna Roata de Jos, județul Giurgiu” și a indicatorilor tehnico – 

economici actualizati.  

 

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

de Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico economici 

actualizati pentru obiectivul de investitii ,, Extindere sistem integrat de alimentare cu apa in satul 

Cartojani, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu “ si a cheltuielilor neeligibile și dă cuvântul dlui. 

primar care prezintă proiectul de hotărâre mai susmenționat. Dumnealui vorbește despre necesitatea și 

oportunitatea realizării obiectivului de investiții ,, Extindere sistem integrat de alimentare cu apa in 

satul Cartojani, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu “ și despre justificarea necesității aprobării 

devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico economici actualizati pentru obiectivul de investitii 

mai sus menționat, respectiv: mărirea numărului de gospodării ce urmează a fi racordate la rețeaua de 

apă; asfaltarea străzilor cuprinse în obiectivul de investiții, ceea ce ar genera costuri mari cu desfacerea 

și refacerea covorului asfaltic. 

Devizul general a fost actualizat la preturi anul 2021(curs euro 25.05.2021), tinand cont de 

modificările și completările prezentate de proiectant în Memoriul tehnic și în Dispozitia de santier nr. 

1/19.04.2021 întocmita de S.C. BOMACA PROIECT S.R.L. referitor lucrări de construcții din cadrul 

proiectului nr. 273/1000 Extindere sistem integrat de alimentare cu apă în satul Cartojani, comuna 

Roata de Jos, Județul Giurgiu, memoriul întocmit de proiectant S.C. BOMACA PROIECT S.R.L. și 

Nota de constatare nr. 1 din 09.03.2021.  

Astfel, la solicitarea beneficiarului, se propune majorarea numarului de bransamente individuale 

așa cum reiese din nota de fundamentare aferentă proiectului de hotărâre și schimbarea soluției tehnice 

de realizare a branșamentelor pentru beneficiarii poziționați pe partea opusă rețelei de apă, respectiv 

renunțarea la săpătura deschisă și realizarea acestora prin foraj orizontal.  

Din valoarea totală a obiectivului în sumă de 4.866.052,83 lei, cheltuielile eligibile conform 

contractului de finanțare nr. 2666 din 13.11.2017 sunt în sumă de 3.879.799,00 lei, iar cheltuielile 

neeligibile suportate din bugetul local sunt în suma de 986.253,83 lei.  

Urmare a dispoziției de șantier nr.1 din 19.04.2021 cheltuieli în valoare de 606.162,67 lei vor fi 

suportate din buget local. 



 

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

cuvânt, deci nu sunt discuții, propuneri, sugestii sau obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.  

Dl. președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului 

general actualizat, a indicatorilor tehnico economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,, 

Extindere sistem integrat de alimentare cu apa in satul Cartojani, comuna Roata de Jos, judetul 

Giurgiu “ si a cheltuielilor neeligibile.  

 

În urma votului exprimat se obține 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. 28 din 31.05.2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico economici 

actualizati pentru obiectivul de investitii ,, Extindere sistem integrat de alimentare cu apa in satul 

Cartojani, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu “ si a cheltuielilor neeligibile.  

 

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

de Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Actualizare 

S.F. pentru investiția “Extindere sistem de canalizare în satele Roata de Jos, Sadina si Roata Mică, 

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

Jos, judetul Giurgiu” și a principalilor indicatori tehnico-economici” și dă cuvântul dlui. primar care 

prezintă proiectul de hotărâre mai susmenționat.  

Dl. primar vorbește despre necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre 

susmenționat.  Actualizarea devizului general faza SF este necesar ca urmare a includerii obiectivului 

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

Roata de Jos, județul Giurgiu” in Lista sinteza a C.N.I.  în cadrul subprogramului “Fose septice, 

microstatii de epurare, sisteme de alimentare cu apă și sisteme de canalizare” aprobată prin Ordinul 

M.D.L.P.A. nr.688 din 13.05.2021. 

Devizul general-faza S.F. a fost actualizat la prețuri în anul 2021(curs euro 24.05.2021), ținând 

cont de modificările survenite la prețurile / tarifele elementelor de cost: resurse materiale, resurse forță 

de muncă, resurse utilaje și resurse transport.  

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.   

În urma votului exprimat se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investiții “Actualizare S.F. pentru investiția “Extindere sistem de 

canalizare în satele Roata de Jos, Sadina si Roata Mică, extindere sistem de alimentare cu apa in 

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

indicatori tehnico-economici” 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. 29 din 31.05.2021 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investiții “Actualizare S.F. pentru investiția “Extindere sistem de canalizare în satele Roata de 

Jos, Sadina și Roata Mică, extindere sistem de alimentare cu apă în satele Roata de Jos, Sadina și 

Roata Mică, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu” și a principalilor indicatori 

tehnico-economici”.  

   

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

Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico – 



economici acualizati la faza P.T. pentru obiectivul de investitii “Extindere sistem de canalizare în 

satele Roata de Jos, Roata Mica si Sadina și extindere sistem de alimentare cu apa în satele Roata de 

Jos, Roata Mica si Sadina, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”, inițiat de primarul comunei Roata 

de Jos, Județul Giurgiu și dă cuvântul dlui. primar care prezintă proiectul de hotărâre mai susmenționat 

și necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investitii “Extindere sistem de canalizare în 

satele Roata de Jos, Roata Mică și Sadina și extindere sistem de alimentare cu apă în satele Roata de 

Jos, Roata Mică și Sadina, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”.  

Devizul general a fost actualizat la prețuri anul 2021(curs euro 24.05.2021) ținând cont de 

modificările survenite la prețurile / tarifele elementelor de cost: resurse materiale, resurse forță de 

muncă, resurse utilaje și resurse transport.  

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

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

proiectul de hotărâre, care este însoțit de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.   

În urma votului exprimat se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea devizului general 

actualizat si a principalilor indicatori tehnico – economici acualizati la faza P.T. pentru obiectivul de 

investitii “Extindere sistem de canalizare în satele Roata de Jos, Roata Mica si Sadina și extindere 

sistem de alimentare cu apa în satele Roata de Jos, Roata Mica si Sadina, 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. 30 din 31.05.2021 privind aprobarea devizului general actualizat si a principalilor indicatori 

tehnico – economici acualizați la faza P.T. pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem de 

canalizare în satele Roata de Jos, Roata Mică și Sadina și extindere sistem de alimentare cu apă 

în satele Roata de Jos, Roata Mică și Sadina, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”.  

 

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

Hotărâre privind rectificarea bugetului local, a bugetului Serviciului de utilitati publice al comunei 

Roata de Jos, completarea si modificarea listei de investitii și a altor cheltuieli de investiții si dotări 

independente, inițiat de primarul comunei și dă cuvântul dlui. primar care prezintă proiectul de hotărâre 

mai susmenționat. Dl. primar invită pe dna. Matei Rodica, referent grad profesional superior, în cadrul 

Compartimentului Buget Contabilitate Impozite și Taxe Locale din Aparatul de Specialitate al 

Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu. Dna Matei Rodica, prezinta modul în care se 

rectifica. Domnul primar spune că la sistemul de iluminat se vor monta etapizat lămpi performante.  

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 Hotărâre privind rectificarea bugetului local, a 

bugetului Serviciului de utilități publice al comunei Roata de Jos, completarea și modificarea listei de 

investitii și a altor cheltuieli de investiții și dotări independente, 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. 31 din 31.05.2021  privind rectificarea bugetului local, a bugetului Serviciului de utilitati 

publice al comunei Roata de Jos, completarea si modificarea listei de investitii și a altor cheltuieli 

de investiții si dotări independente.  

 

Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 10 - Diverse.  

 Sunt invitați consilierii locali să se înscrie la cuvânt.  

Se înscriu la cuvânt dl. Turcu Georgel Aurel, dl. Dragne Laurențiu Marian și dl. Stan Stelu.   



Se dă cuvântul consilierilor locali în ordinea înscrierii.  

1. Dl. Turcu Georgel Aurel readuce în discuție importanța instalării limitatoarelor de viteză, în 

principal la școli, solicită ca la ședințele la care pe ordinea de zi sunt probleme ce țin de activitatea 

Serviciului de Utilități Publice al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu să fie prezent șeful serviciului 

sau un representant al serviciului pentru a prezenta problemele. Dl. primar spune ca va comunica 

seviciului, pentru următoarele ședințe,că este necesar să participle la ședintă pentru prezentarea 

materialelor. 

Deasemenea spune că având în vedere că la nivelul comunei este înființat acest serviciu, ar 

trebui să se pună un accent mai mare pe îngrijirea domeniului public, respectiv tunderea ierbii pe 

marginea drumului, parcurile și curtile unităților de învățământ.  

Dl. primar spune că vom instala limitatoarele de viteză, o să trebuiască avizul de la poliție 

pentru montarea lor, cât privește activitatea celor de la serviciu, spune că au foarte mult de lucru, 

comuna este foarte mare și au puțin personal pentru aceste activități. Dumnealui spune că au avut 

probleme cu salariile, nu au avut bani pentru salarii.  

Dl. primar mai precizează că atunci când s-a tuns iarba de pe domeniul public, în dreptul 

proprietăților, cetățenii nici măcar nu au ridicat iarbă cosită. Dumnealui spune că și oamenii trebuie să 

își facă curățenie în dreptul proprietăților, nu putem să așteptăm doar de la administrația publică locală.  

Mai mult sunt probleme cu depozitarea utilajelor, în dreptul proprietăților, a autovehiculelor 

proprietate a cetățenilor. Sunt situații în care nu putem avea acces pe străzi, datorită parcării 

autovehicolelor de tonaj mare în anumite zone. Dl. Botoroagă Daniel spune că a fost o situație în care 

nu a putut efectua o intervenție la liniile electrice, pe strada Bisericii, datorită unei situații similare, 

respectiv autovehicole .  

Domnul primar cere dlui viceprimar să ia măsuri și să facă un anunț public în acest sens, în care 

să aducă la cunoștință ți sancțiunile prevăzute de Regulamentul de Gospodărire Comunală, în cazul în 

care nu sunt respectate.  

2. Dl. Dragne Laurențiu Marian, susține spusele dlui Turcu George Aurel, cu privire la curățenia 

în comună, activitate desfășurată de Serviciul de Utilități Publice, pe domeniul public. Referitor la lipsa 

personalului, pe linie de salubrizare a comunei, consideră că pot fi folosiți pentru aceste activități și 

ceilalți angajați, când nu au activitate. Dumnealui spune că peste tot, prin comună sunt aruncate sticle 

de plastic, ambalaje.  

Dl. Dragne Laurențiu Marian consider că ar fi benefică stabilirea unor facilități pentru 

persoanele care depozitează controlat ambalajele de carton, sticlele de plastic, gunoiul reciclabil.  

Dumnealui întreabă când se vor finaliza lucrările la canalizare în Cartojani. Deasemenea spune 

că pe Strada Târgului, de la derularea lucrărilor, constructorul rețelei de apă a lăsat o grămadă de 

pămant, pe care au crescut buruieni. Dl. viceprimar spune că a comunicat deja constructorului S.C. 

INSTAL S.R.L. 

3. Dl. Stan Stelu, referitor la gunoiul reciclabil consideră că ar trebui inițiat un proiect de 

hotărâre pentru achiziționarea a două prese pentru materiale reciclabile, astfel vom putea obține și 

venituri la bugetul local.  

Dumnealui mai consideră că ar trebui să stabilim facilități pentru plata debitelor și sigur vor fi 

motivați să plătească restanțele, debitul principal, dacă vor fi scutiți de penalități. Dl. primar spune că 

am mai avut această hotărâre în anii trecuți. Dumnealui spune că va discuta cu responsabilul cu 

activitatea de contabilitate, în acest sens.  

Dl. primar spune că are în vedere înființarea unei platforme de depozitare a deșeurilor 

reciclabile.  

 

Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 11- 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 31.05.2021.  

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

 

 

 

                                                                                            

Președinte de ședință     Contrasemnează Secretar general comună  

Voicu Ion      Alexandrescu Camelia Constanța   

 

 

 

 


