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                  PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 47/25.08.2021  

privind asumarea raspunderii pentru amplasarea constructiei (Centru de zi) la o distanta mai 

mica de 6 m fata de cladirea dispensarului 

 

 

      PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS,JUDEȚUL GIURGIU, 

  

 Având în vedere; 

-Nota de Fundamentare nr. 330/2080/25.08.2021, întocmită de administratorul public al comunei dna 

Miroiu Ilinca;  

-Adresa SC BOMACA SRL nr. 272/16.08.2021, privind necesitatea și oportunitatea asumării  raspunderii 

pentru amplasarea constructiei (Centru de zi) la o distanta mai mica de 6 m fata de cladirea dispensarului 

- Referatul de aprobare al primarului nr. 331/2081/25.08.2021, precum şi raportul de specialitate 

Compartimentului Autoritate Tutelară, Asistenţă Socială  nr. 332/2082/25.08.2021 Compartmentul 

I.A.I.E, Compartimentul Buget Impozite și Taxe Locale și Compartimentul Juridic ;  

-Ținând cont de prevederile normativului P 118/99 privind siguran’a la foc a construcțiilor;  

 

Propune Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în temeiul prevederilor 

prevederilor art. 136, alin. (1) și art. 155, alin. (1), lit. “d” și alin. (5), lit. “a” și “c”, coroborat cu 

prevederile art. 129, alin. (2), lit. d,  alin. (7), lit. b) și lit. h) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare aprobarea Proiectului de Hotărâre privind 

asumarea raspunderii pentru amplasarea constructiei – obiectivul de investiții CENTRU DE ZI, la o 

distanta mai mica de 6 m fata de cladirea dispensarului, și adoptarea unei hotărâri în acest sens, astfel:  

 

HOTĂRĂRE: 

 

 

Art.1. – Se aprobă asumarea raspunderii pentru amplasarea constructiei – obiectivul de investiții 

CENTRU DE ZI  din satul Cartojani, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, la o distanta mai mica de 6 

m fata de cladirea dispensarului.  

 
Art.2. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință compartimentelor de resort, Instituției 

Prefectului Județul Giurgiu, pentru controlul de legalitate a actelor și instituțiilor interesate  și va fi adusă 

la cunoștință publică prin grija secretarului general al u.a.t., prin intermediul Compartimentului Relații 

cu publicul și R.E.C.L. .  

 

 

INIŢIATOR,                                                                      

  PRIMAR,                                                                            

              GHIDĂNAC MARIN                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE , 

                                                                                     SECRETAR GENERAL U.A.T.  

                                                                                     ALEXANDRESCU CAMELIA CONSTANȚA  



 


