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Proces verbal 

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

de 30.06.2021,  

 

Încheiat azi data de 30.06.2021, cu ocazia întrunirii în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, ce s-a 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 Matei Rodica, referent grad profersional 

superior în cadrul Compartimentului Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale secretarul general al 

comunei, d-na. Alexandrescu Camelia Constanta. Lipsesc dnii. consilieri Voicu Romică și dl. Păun 

Tiberiu, ședința fiind convocată de îndată nu au putut ajunge.  Sunt prezenți la ședință si dl. Popescu 

George Adrian, sef Serviciu de Utilități Publice și dl. Anghel Mrius, consilier în cadrul serviciului.  

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 30.06.2021, 

care este următorul :  

 

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

30.06.2021.  

 

2.- Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare, a Consiliului Local al comunei Roata de Jos 

din data de 31.05.2021.  

 

3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată a Consiliului Local al 

comunei Roata de Jos din data de 16.06.2021.  

 

4. Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

local al  comunei Roata de Jos, județul Giurgiu.   

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate 

Compartiment juridic, Secretar general u.a.t., consilier 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. Proiect de Hotarare 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;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate 

Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale și viza C.F.P. 



Note de fundamentare: Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale, Compartiment 

Investiții, Achiziții și Integrare Europeană 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 ordinii publice și Comisia de Invatamant, Cultura, 

Sanatate; 

 

6. Intrebari.Interpelări;  

 

7. 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 sunt înscrieri la cuvânt, deci nici alte 

propuneri.  

Dl. președinte de ședință, Voicu Ion, supune la vot proiectul de ordine de zi al ședinței ordinare 

de astăzi data de 30.06.2021, 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”, reprezentând 

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 - 

Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare, a Consiliului Local al comunei Roata de Jos 

din data de 31.05.2021 și dă cuvântul dnei. secretar general al u.a.t. Alexandrescu Camelia Constanța, 

care prezintă procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 31.05.2021 de la acest punct, ce a 

fost comunicat și prin poșta electronică.   

 Nu sunt comentarii cu privire la consemnarea procesului verbal al ședinței extraordinare, a 

Consiliului Local al comunei Roata de Jos din data de 31.05.2021.  

 Dl. președinte de ședință supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare, a Consiliului 

Local al comunei Roata de Jos din data de 31.05.2021, prezentat mai sus, înscris pe ordinea de zi 

aprobată la punctul nr. 2, așa cum a fost inițiat.  

  

 Dl. Presedinte de ședință Voicu Ion, anunță trecerea la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi - 

Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată a Consiliului Local al 

comunei Roata de Jos din data de 16.06.2021 și dă cuvântul dnei. secretar general al u.a.t. 

Alexandrescu Camelia Constanța, care prezintă procesul verbal, de la acest punct, ce a fost comunicat 

și prin poșta electronică.   

 Nu sunt comentarii cu privire la consemnarea procesului verbal al ședinței extraordinare, a 

Consiliului Local al comunei Roata de Jos din data de 16.06.2021.  

 Dl. președinte de ședință supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare, a Consiliului 

Local al comunei Roata de Jos din data de 16.06.2021, prezentat mai sus, înscris pe ordinea de zi 

aprobată la punctul nr. 3, așa cum a fost inițiat.  

 Dl. președinte de ședință anunță trecerea la punctul nr. 4 - Proiect de Hotarare privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al  comunei Roata de Jos, 

județul Giurgiu, înscris pe ordinea de zi, aprobată și dă cuvântul dlui. primar care prezintă proiectul de 

hotărâre. Dumnealui dă cuvântul dnei. Alexandrescu Camelia Constanța, secretar general u.a.t. care 

întreaba consilierii dacă sunt de acord Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local 

al comunei Roata de Jos, județul Giurgiu propus spre aprobare prin proiectul de hotarâre, cu 

propunerea de excludere a alin. (4) al art. 11 deoarece  nu este cazul la comună și renumerotarea 

alineatelor acestui articol si excluderea art. 91, fiind reguli de aplicare la elaborarea regulamentului.  

Deasemenea, doamna secretar general comună informează Consiliul că proiectul de hotărâre 

este însoțit de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.  



 Nu sunt discuții, propuneri sau obiecțiuni cu privire la Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului local al  comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, prin proiectul de hotarare 

supus spre dezbatere și aprobare.  

 Dl. președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre de la punctul nr. 4 de pe ordinea 

de zi, prezentat, cu propunerea prezentată mai sus.  

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

de organizare și funcționare a Consiliului local al  comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, modificat 

cu propunerea de mai sus, 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. 33 din 30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului local al  comunei Roata de Jos, județul Giurgiu.  

 

Nu mai sunt discuții și dl. Președinte de ședință anunță trecerea la punctul nr. 5 de pe ordinea 

de zi - Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii 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 și dă cuvântul dlui. Primar care prezintă proiectul de 

hotărâre.  

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

Compartimentului Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale să prezinte raportul de specialitate 

pentru aprobarea rectificării 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. Dna. Matei Rodica prezintă raportul de specialitae prin care se constată necesitatea și 

oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre, prezentat, inițiat de primarul comunei Roata de Jos, 

județul Giurgiu, dl. Ghidănac Marin.  

Dna secretar general de comună precizează că așa cum s-a stabilit de la ședința anterioară, a 

fost convocat la ședință și șeful Serviciului de Utilități Publice, dl. Popescu George Adrian, care este 

prezent la ședință împreună cu dl. Anghel Marius, consilier în cadrul serviciului.  

Dl. președinte de ședință invită consilierii să se inscrie la cuvânt.  

Dl. Turcu Georgel Aurel se înscrie la cuvânt.  

Se dă cuvântul. Dl. consilier Turcu Georgel Aurel, spune că își amintește că s-au alocat sume 

pentru platformă. Dl. Popescu George Adrian spune că se face o suplimentare. Este prezentată 

rectificarea în materialul întocmit de Serviciul de Utilități Publice.  

Dl. Turcu George Aurel pe dl. Popescu George Adrian, seful Serviciului de Utilități Publice de 

ce nu este prezent și la ședință și administratorul serviciului.   

Dl. Popescu George Adrian, întreabă șeful S.U.P. spune că a fost convocat la această ședință 

iar în convocare se preciza că în cazul în care nu este disponibil, va trebui să fie prezent un 

reprezentant al serviciului.  

Dna secretar general al u.a.t., Alexandrescu Camelia Constanța confirmă cele spuse de                  

dl. Popescu George Adrian.  

Secretarul General u.a.t. spune că în ședința anterioară dl. Turcu Georgel Aurel a solicitat 

prezenta sefului de serviciu la sedintele în care sunt de aprobat proiecte ce țin de activitatea Serviciului 

de Utilități Publice, sau dacă nu este posibilă prezența acestuia la ședință, a solicitat să fie prezent un 

reprezentant al serviciului, respectiv administrator sau altcineva care poate prezenta materialele sau 

care poate aduce lămuriri cu privire la proiectele de hotărâre care privesc serviciul.  

Dl. Turcu George Aurel consideră că este important să fie prezent și administratorul din cadrul 

serviciului și dorește să se consemneze. Dna. secretar general u.a.t. consemnează și precizează că dl. 

Popescu George Adrian, seful serviciului, prezent în ședință a luat cunoștință de solicitarea                  

dlui. Turcu George Aurel.  



Doamna secretar general comună informează Consiliul că proiectul de hotărâre este însoțit de 

avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 

Nu sunt sugestii sau obiectiuni la acest proiect de hotărâre. Nu mai sunt discuții la acest punct 

și dl. președinte de ședință supune la vot punctul nr. 5 de pe ordinea de zi - Proiectul de Hotărâre 

privind aprobarea rectificarii 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.  

În urma votului exprimat se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării 

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 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 Consiliul Local adoptă Hotărârea nr. 34  din 30.07.2021, privind aprobarea 

rectificării 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 ședință anunță trecerea la punctul nr. 6 . Întrebări. Interpelări. – Nu 

sunt înscrieri la cuvânt.  

Dl. președinte de ședință anunță trecerea la punctul nr. 7. Diverse.  

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

Se înscriu la cuvânt domnii consilieri:  

1. Turcu Georgel Aurel,  

2. Dragne Laurențiu Marian  

3.  Stan Stelu.  

Se dă cuvântul în ordinea înscrierii.  

1. Dl. Turcu George Aurel spune că în calitate de consilier local s-a aflat în situația în care a 

atras atenția lucrătorilor de la Serviciul de Utilități Publice, cu privire la modul în care își desfășurau 

activitatea și a constatat că nu a fost luat în seamă, a fost ignorat.  

Dl. Turcu Georgel Aurel dorește să se facă o ședință la care să participe toți consilierii și toți 

oamenii de la acest serviciu, astfel aceștia din urmă vor fi informați, dacă nu știu, cine sunt consilierii 

locali și care este rolul acestora în comunitate. Dumnealui consideră că nu li se acordă respectul 

cuvenit aleșilor locali .  

Dl. Popescu George Adrian spune că nu i se poate reproșa dumnealui, faptul că un angajat nu 

s-a comportat cu respect față de dl. consilier Turcu Georgel Aurel. Dumnealui nu se ocupă de educația 

salariaților.   

Domnul Primar spune că șeful Serviciului de Utilități Publice primește dispoziții de la primarul 

comunei. Îi mai spune că dacă are nemulțumiri cu privire activitatea serviciului, le va comunica 

primarului sau șefului de serviciu și se vor lua măsuri, dacă este cazul.  

Dl. Turcu Georgel Aurel nu este mulțumit de modul în care serviciul, prin angajații săi își 

desfășoară activitatea. Face precizarea că nu odată a gasit gunoi în parc în zilele de sâmbătă și 

duminică.  

Șeful Serviciului de Utilități Publice spune că nu poate obliga oamenii să lucreze în zilele de 

sâmbătă și duminică, pentru că nu se plătesc aceste zile.  

Dl. Turcu George Aurel spune că ar fi bine să se găseasca o soluție astfel încât să se mențină 

curățenia în parcuri și în aceste zile. Ar fi de ajuns câteva 3 ore /zi.  

Dl. Turcu Georgel Aurel întreabă de ce nu sunt camere video în parc. Asa poate cetătenii ar fi 

mai reținuți în a face mizerie și mai mult chiar ar putea fi sancționați.  

Dumnealui revine cu problema amplasării limitatoarelor de viteză în localitate, în dreptul 

școlilor, parcurilor, în intersecții, în stații, peste tot unde se impune, pentru siguranța cetățenilor.  



Dl. Primar raspunde că așa cum a spus și în ședința anterioară, urmează să facem acest lucru, 

dar nu este atât de simplu, avem nevoie de avize pentru amplasarea acestor limitatoare.  

Dl. Primar spune că munca celor de la Serviciul de Utilități Publice este foarte grea iar salariile 

sunt mici. 

Dl. Popescu George Adrian confirmă că salariile sunt destul de mici și mai spune că dacă 

aceștia pleacă, nu vine nimeni să muncească pe aceste salarii. Dl. Popescu George Adrian răspunde că 

nu poate avea pretenții foarte mari în condițiile în care salariile sunt așa cum sunt.  

Dl. primar cere dlui. Turcu George Aurel, care lucrează în construcții, să facă o comparație 

între salariile care se plătesc în construcții și salariile de la Serviciul de Utilități Publice.  

Dumnealui dorește să se prezinte Consiliului Local statele de salarii ale angajaților de la 

Serviciul de Utilități Publice.  

Dl. Turcu Georgel Aurel spune că în situația în care aceștia sunt nemulțumiți nu îi obligă 

nimeni să rămână, dacă acestea sunt prevederile legale care stabilesc salariile și posibilitățile de care 

dispunem în funcție de bugetul local, ei au semnat contractul la angajare, nu au fost obligați.  

Dacă sunt nemulțumiți pot pleca să muncească în altă parte unde salariile sunt mai mari.  

Au stiut de la angajare care sunt obligațiile de serviciu și retribuirea.  

Dumnealui consideră că mult mai bine își făcea treaba Serviciul de Gospodărire decât Serviciul 

de Utilități Publice.  

Afirmă că era mult mai curat în comună înainte de înființarea Serviciul de Utilități Publice.  

Dl. Primar spune că Serviciul de Utilități Publice face curățenie pe domeniul public în comună, 

oamenii, cetătenii comunei au obligația să mențină curățenia în dreptul proprietății.  

Dl. Turcu Georgel Aurel consideră că ar fi oportun să se constituie o comisie care să 

urmărească și să verifice activitatea Serviciului de Utilități Publice.  

Dl. Primar spune că Serviciul de Utilități Publice trebuie să prezinte Consiliului Local așa cum 

primarul, aparatul de specialitate și consilierii locali prezintă anual un raport al activității.   

Consilierii locali sunt de acord ca Serviciul de Utilități Publice să prezinte lunar activitatea 

desfășurată.  

Dl. Popescu George Adrian, șeful Serviciului de Utilități Publice, serviciu cu personalitate 

juridică în subordinea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu spune că dacă 

solicitarea va fi scrisă atrunci va prezenta raportul în scris, dacă este solicitat verbal, atunci îl va 

prezenta verbal.  

 

 2. Se dă cuvântul d-lui. Dragne Laurențiu Marian. D-lui. Ține să precizeze că unele observații 

ale dlui. Turcu Georgel Aurel i s-au parut subiective, dar respectă opinia acestuia. Dorește să rețină dl. 

Turcu Georgel Aurel că nu odată când dl. Dragne Laurențiu Marian, a luat cuvântul, întotdeauna 

observațiile fiind obiective, d-lui. consilier Tucu George Aurel, considera că sunt discuții fără rost.  

Dumnealui spune că l-a ascultat cu atenție si respect, așa cum dorește să fie tratat și dumnealui, 

deorece ori de câte ori va considera că este nevoie va face observații, va formula obiecțiuni, va 

propune amendamente, bineânțeles, dacă este cazul.  

Referitor la precizarea d-lui. Popescu George Adrian, sef Serviciu de Utilități Publice, privind 

raportarea activității, dorește să se consemneze că solicitarea Consiliului Local s-a făcut în ședință, se 

va consemna în procesul verbal, dlui. fiind prezent a luat la cunoștință de această solicitare si în 

consecință raportul detaliat al activității Serviciului de Utilități Publice se va face în scris și va fi 

prezentat în ședința de consiliu.  

 

3. Se dă cuvântul dlui Stan Stelu.  

Dumnealui spune că după lucrările executate de constructor, în Poiana Târgului, la Cartojani, 

sunt balariile mari, grămezi de pământ.  

Dl. Primar spune că dl. viceprimar a vorbit cu constructorul să remedieze situația.  

 

 



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 30.06.2021.  

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

 

 

 

                                                                                            

Președinte de ședință     Contrasemnează Secretar general comună  

Voicu Ion      Alexandrescu Camelia Constanța   
 


