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Încheiat azi data de 20.04.2021, 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 13 consilieri locali, din totalul de 15 

consilieri locali în funcție, dl. Primar Ghidănac Marin, dna. Jurist Neață Vergjnia cu atribuții de 

secretar comună pe durata perioadei de carantină a secretarului general al comunei, d-na. 

Alexandrescu Camelia Constanta, dl. Stan Mario, consilier personal al primarului, dna. 

Drăghiciu Maria Cristina, consilier personal al viceprimarului și dna. Matei Rodica -referent 

superior la Compartimentul Contabilitate, Impozit și Taze Locale. Lipseșc consilieri locali: 

Moise Dumitru și Morocan Constantin Daniel.  

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 

20.04.2021, care este următorul :  

 

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

data de 20.04.2021.  

 

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Roata de Jos 

din data de 24.03.2021. 

 

3. Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu, pe anul 2021, a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2021, a 

Bugetului investițiilor finanțate din venituri proprii si subvenții pe anul 2021 si estimările 2022 - 

2024 si a Programului anual de investiții publice 2021.  

 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate 

Compartiment Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale, Compartiment Investiții și Integrare 

Europeană, Compartiment juridic, 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 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni.  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate 

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

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 modificării actului administrativ H.C.L. nr. 56/ 

26.11.2020 privind aprobarea proiectului „CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII UNITĂȚILOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, ÎN VEDEREA 

GESTIONĂRII SITUAȚIEI DE PANDEMIE GENERATĂ DE VIRUSUL SARS-COV-2” și a 

cheltuielilor legate de proiect. 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

 

Prezinta raport de specialitate 

Secretar general comună și Compartiment juridic,  

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 aprobarea modificării Statului de Funcții și Organigramei 

Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

 

Prezinta raport de specialitate 

Viceprimar, Secretar general u.a.t., viza CFP ;   

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 aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a 

bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul 

Giurgiu, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. I 2021.  

 

8. Intrebari.Interpelari;  

 



9. 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.  

 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, declară deschisă ședința ordinară a Consiliului 

Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și dă cuvântul dnei. Jurist cu atribuții de secretar  

general al comunei, să prezinte procesul verbal al ședinței ordinare din data de 24.03.2021, 

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 ale sedinței Consiliului Local al comunei 

Roata de Jos din data de 24.03.2021, așa cum au fost consemnat.  

Dl. Consilier Dragne Laurențiu Marian spune că se va abține de la vot deoarece a fost 

absent la sedința din data de 24.03.2021. 

 

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

Roata de Jos, Județul Giurgiu, din data de 24.03.2021, 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 24.03.2021 cu un numar de 12 voturi « pentru » și o abținere 

în persoana dlui. Consilier Dragne Laurențiu Marian, din totalul 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 aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu, pe anul 2021, a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2021, a 

Bugetului investițiilor finanțate din venituri proprii si subvenții pe anul 2021 si estimările 

2022 - 2024 si a Programului anual de investiții publice 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. Dl. Primar dă cuvântul dnei. Matei Rodica – referent superior în cadrul 

Compartimentului Contabilitate, Impozite și Taxe Locale care prezintă raportul de specialitate 

privinnd bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pe anul 

2021, a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2021, a Bugetului investițiilor finanțate din 

venituri proprii si subvenții pe anul 2021 si estimările 2022 - 2024 si a Programului anual de 

investiții publice 2021.  

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 se înscrie la cuvânt.   

Se înscrie la cuvânt dl. consilier Dragne Laurențiu Marian. 



Dlui.solicită niște date cu privire la obiectivele de investitii: 

-  exinderea rețelei de canalizare de la Cartojani 

Dl. Primar spune că extinderea rețelei de canalizare de la Cartojani este depusă pe CNI și 

este transmis către MDRAP. 

Dlui întreabă și în ce fază suntem cu rețeaua de canalizare de la Cartojani care se află 

acum în lucru. 

Dl.Primar spune că în vară canalizarea de la Cartojani se va finaliza, iar banii pentru acest 

proiect vin de la AFM. 

Dna Drăghiciu Cristina spune că pentru extinderea de canalizare de la Cartojani este 

nevoie de mărirea capacitații stației de epurare cu încă un modul care va cuprinde toată zona de 

extindere. 

Mai întreabă dl. consilier la ce se referă DALI asfaltare ,modernizare Roata ? 

Dl. Primar spune că este depus pe MDRAP un proiect pentru 5 km, mai mult nu se putea,  

s-a facut cererea , se face și DALI  se predă amplasamentul catre CNI și tot ei scot și la licitație. 

Mai întrebă dl. consilier de sistem preluare ape pluviale. 

Dl. primar spune că acest proiect se referă la acele strazi unde nu există rigole, printre 

care și Râului, Bisericii, iar suma din buget este numai contribuția noastră. 

Dl. Stan Stelu spune că se impune construirea de rigole pe strada Râului. 

 

Nu mai 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 Hotarare privind aprobarea bugetului 

local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pe anul 2021, a 

bugetului împrumuturilor interne pe anul 2021, a Bugetului investițiilor finanțate din 

venituri proprii si subvenții pe anul 2021 si estimările 2022 - 2024 si a Programului anual 

de investiții publice 2021, 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. 20 din 20.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli 

al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pe anul 2021, a bugetului împrumuturilor 

interne pe anul 2021, a Bugetului investițiilor finanțate din venituri proprii si subvenții pe 

anul 2021 si estimările 2022 - 2024 si a Programului anual de investiții publice 2021. 

 

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

Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni. 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.  

 

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 mai – iulie 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. Călin Anghelin propune pe dl. Voicu Ion.  

 Nu sunt discuții. Se supune la vot propunerea d-lui. Călin Anghelin, 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 “împotriva” și 0 abțineri, reprezentând 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. 21 din 20.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 

trei luni.  

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

Proiect de Hotarare privind aprobarea modificării actului administrativ H.C.L. nr. 56/ 26.11.2020 

privind aprobarea proiectului „CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII UNITĂȚILOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, ÎN VEDEREA 

GESTIONĂRII SITUAȚIEI DE PANDEMIE GENERATĂ DE VIRUSUL SARS-COV-2” și a 

cheltuielilor legate de proiect și dă cuvântul dlui. primar care prezintă proiectul de hotărâre mai 

susmenționat.  

Dl. Primar dă cuvântul dnei. Secretar care prezintă raportul de specialitate privind 

modificării actului administrativ H.C.L. nr. 56/ 26.11.2020 privind aprobarea proiectului 

„CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN COMUNA 

ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, ÎN VEDEREA GESTIONĂRII SITUAȚIEI DE 

PANDEMIE GENERATĂ DE VIRUSUL SARS-COV-2”, modificare solicitată de Instituția 

Prefectului prin adresa nr. 5231/16.03.2021.   

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 13 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. 22 din 20.04.2021 privind modificării actului administrativ H.C.L. nr. 56/ 

26.11.2020 privind aprobarea proiectului „CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII 

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL 



GIURGIU, ÎN VEDEREA GESTIONĂRII SITUAȚIEI DE PANDEMIE GENERATĂ DE 

VIRUSUL SARS-COV-2”. 

 

Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 6, de pe ordinea de zi - . Proiect 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 dă cuvăntul dnei. Secretar. 

 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. 145/1895/07.04.2021, întocmit de primarul 

comunei, referat ce însoțește proiectul de hotărâre, pentru care s-a depus raportul de specialitate 

nr. 146/1896/07.04.2021, 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. 6 de pe ordinea de zi - . Proiect 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. 23 din 20.04.2021 . Proiect de Hotărâre 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 7 de pe ordinea de zi - Proiect de 

Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor 

instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. I 2021.  

 

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

de la acest punct. Dl. Primar dă cuvântul dnei. Matei Rodica – referent superior în cadrul 

Compartimentului Contabilitate, Impozite și Taxe Locale care prezintă necesitatea și 

oportunitstea inițierii Proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia. 

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. 7 de pe ordinea de zi - Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului 



local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la 

TRIM. I 2021.  

 

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

“pentru”, 0 voturi “împotriva” 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. 24 din 20.04.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi 

cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Judetul Giurgiu, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. 

I 2021.  

 

Dna. secretar face precizarea că a depus și dl. consilier Dragne Laurențiu Marian raportul 

de activitate pentru anul 2020.  

 Dl. presedinte de sedinta dă cuvântul dlui. consilier local să își prezinte 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. 8 - 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 9 - Diverse.  

 Sunt invitați consilierii locali să se înscrie la cuvânt.  

Se înscrie la cuvânt :Turcu Georgel Aurel și Dragne Laurențiu Marian. Nu mai sunt 

înscrieri la cuvânt.  

Dl. Dragne Laurențiu Marian vrea să facă mai mult o precizare legat de faptul că acum 

două ședințe  a fost o discuție si a solicitat să i se pună la dispoziție caracteristicile tabletelor 

care se vor achiziționa prin Proiectul ,,Asigurarea accesului elevilor din Comuna Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, la procesul de învățare în mediul on-line, în contextul pandemiei create de 

coronavirus SARS-COV-2-2. 

Dna. Administrator spune că i se va pune la dispoziție în ședința următoare datele 

solicitate cu privire la caracteristicile tabletelor. 

Dl. Turcu Georgel Aurel spune că este o problemă pe raza comunei cu limitatoarele de 

viteză, deoarece se circulă cu o viteză mult peste limita legală și se poate întampla o tragedia. 

Dl. Primar spune că cunoaște aceste aspecte, condideră că și poliția ar trebui să aibe un 

rol în aceste demersuri și va propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea 

montării de  limitatoare de viteză pe raza comunei Roata de Jos pe strazile foarte circulate.    

 

 

 



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 20.04.2021.  

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

 

 

 

                                                                   

                         

Președinte de ședință     Contrasemnează P.Secretar general comună  

Voicu Ion              Jr. Neață Verginia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 


