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Proces verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Lo cal al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în data de 31.08.2021,  

 

Încheiat azi data de 31.08.2021, cu ocazia întrunirii în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, ce s-a desfășurat cu respectarea regulilor impuse conform 

prevederilor legale în vigoare pentru prevenirea infecției cu virusul COVID – 19.   

La ședință sunt prezenti consilierii locali în număr de 14, din totalul de 15 consilieri locali în 

funcție, dl. Primar Ghidănac Marin, secretarul general al comunei,                                                                 

d-na. Alexandrescu Camelia Constanta, dna Miroiu Ilinca, administratorul public al comunei,                             

dna Moise Adriana Alina – consilier în cadrul Compartimentului Investiții Achiziții, Integrare 

Europeana, d-na. Neață Verginia, consilier juridic, dl. Ursea Mihai Ionut, consilier personal al primarului, 

dna. Matei Rodica, referent grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Buget, Contabilitate, 

Impozite și Taxe Locale. Lipsește dl. consilier local Prună Ion, care are probleme de sănătate .  

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 prezintă Proiectul de ordine de zi al ședinței 

ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, convocat astăzi 31.08.2021, care 

este următorul :  

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu convocat în data de 31.08.2021;  

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

convocat de îndată în data de 09.08.2021.  

3.- Proiectul de Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;  
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu  
Prezintă raport de specialitate 

- Secretarul general al u.a.t.,  

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

Teritoriului; Comisia juridică și pentru apărarea ordinii publice și Comisia de Învățământ, Cultură, 

Sănătate;  

4. Proiect de Hotarare privind aprobarea instituirii unor facilitati fiscale si aprobarea unor proceduri de 

anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, 

datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ- teritoriala a Comunei Roata de 

Jos, Judetul Giurgiu; Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezintă referat de specialitate: Compartiment Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale, Consilier 

Juridic;  

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

Teritoriului; Comisia juridică și pentru apărarea ordinii publice și Comisia de Învățământ, Cultură, 

Sănătate;  



5. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului 

de autoritate tutelară, asistenșă socială organizat la nivelul comunei Roata de Jos, județul Giurgiu;  

Prezintă referat de specialitate: Compartiment autoritate tutelară asistenta sociala,;  

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

Teritoriului; Comisia juridică și pentru apărarea ordinii publice și Comisia de Învățământ, Cultură, 

Sănătate;  

6. Proiect de Hotărâre privind asumarea răspunderii pentru amplasarea construcției (Centru de zi) la o 

distanță mai mică de 6 m față de clădirea dispensarului;  

Prezintă referat de specialitate: Administrator public, Compartiment IAIE, Compartiment Contabilitate 

Buget Impozite și Taxe Locale, Consilier Juridic;  

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

Teritoriului; Comisia juridică și pentru apărarea ordinii publice și Comisia de Învățământ, Cultură, 

Sănătate;  

7. Proiect de Hotârâre privind rectificarea bugetului local, completarea și modificarea Listei de investiții 

și a altor cheltuieli de investiții și dotări independente;  

Prezintă referat de specialitate: Compartiment I.A.I.E., Compartiment Contabilitate Buget Impozite și 

Taxe Locale, Consilier Juridic;  

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

Teritoriului; Comisia juridică și pentru apărarea ordinii publice și Comisia de Învățământ, Cultură, 

Sănătate;  

8. Diverse.  

9. Întrebări, interpelări.  

 

 Dl. președinte de ședință supune la vot ordinea de zi propusă de primarul comunei, dl. Ghidănac 

Marin.  

 În urma votului exprimat se aprobă ordinea de zi cu care a fost convocat Consiliul Local  cu un 

numar de 14 voturi “pentru” , reprezentând totalul voturilor exprimate de consilierii locali prezenți la 

ședința din totalul de 15 consilieri locali în funcție.  

 

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

ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâre ,cu precizarea că au fost inițiate ca urmare a controlului de 

legalitate efectuat de Instituția Prefectului Județul Giurgiu,  respectiv:  

  

1.Proiect de Hotarare privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 33 / 30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a  Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu,   

             2. Proiect de Hotărâre cu privire  la modificarea HCL. nr. 9/ 24.03.2021 la închirierea pajiștilor, 

pășunilor si a terenului extravilan, categoria de folosință arabil, cu destinația de islaz, aflate în 

proprietatea  privată a comunei Roata de Jos,  județul Giurgiu.  

 

            Dl. consilier Dragne Laurențiu Marian, cere să se supună la vot suplimentarea ordinii de zi cu 

fiecare proiect în parte. Nu mai sunt alte propuneri. 

Dl. președinte de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu încă un punct, respectiv - 

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 33 / 30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a  Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  



În urma votului exprimat se aprobă suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de Hotărâre privind 

aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu nr. 33 / 30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a  

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu,  cu un cvorum de 14 voturi “pentru” , 

representând totalul voturilor exprimate de consilierii locali prezenți la ședință din totalul de 15 consilieri 

locali în funcție.  

 

            Dl. președinte de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi și cu cel de-al doilea  proiect, 

respectiv Proiectul de Hotarare cu privire  la modificarea HCL. nr. 9/ 24.03.2021 la închirierea 

pajiștilor, pășunilor si a terenului extravilan, categoria de folosință arabil, cu destinația de islaz, aflate 

în proprietatea  privată a comunei Roata de Jos,  județul Giurgiu.  

.  

În urma votului exprimat se aproba suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de Hotarare cu 

privire  la modificarea HCL. nr. 9/ 24.03.2021 la închirierea pajiștilor, pășunilor si a terenului 

extravilan, categoria de folosință arabil, cu destinația de islaz, aflate în proprietatea  privată a comunei 

Roata de Jos,  județul Giurgiu,  cu un cvorum de 14 voturi “pentru” , reprezentând totalul voturilor 

exprimate de consilierii locali prezenți la ședință din totalul de 15 consilieri locali în funcție.  

 

Astfel Ordinea de zi aprobată a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu este următoarea:  

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu convocat în data de 31.08.2021;  

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

convocat de îndată în data de 09.08.2021.  

3.- Proiectul de Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;  
Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu  
Prezintă raport de specialitate 

- Secretarul general al u.a.t.,  

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

Teritoriului; Comisia juridică și pentru apărarea ordinii publice și Comisia de Învățământ, Cultură, 

Sănătate;  

4. Proiect de Hotarare privind aprobarea instituirii unor facilitati fiscale si aprobarea unor proceduri de 

anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, 

datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ- teritoriala a Comunei Roata de 

Jos, Judetul Giurgiu; Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezintă referat de specialitate: Compartiment Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale, Consilier 

Juridic;  

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

Teritoriului; Comisia juridică și pentru apărarea ordinii publice și Comisia de Învățământ, Cultură, 

Sănătate;  

5. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului 

de autoritate tutelară, asistenșă socială organizat la nivelul comunei Roata de Jos, județul Giurgiu;  

Prezintă referat de specialitate: Compartiment autoritate tutelară asistenta sociala,;  



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

Teritoriului; Comisia juridică și pentru apărarea ordinii publice și Comisia de Învățământ, Cultură, 

Sănătate;  

6. Proiect de Hotărâre privind asumarea răspunderii pentru amplasarea construcției (Centru de zi) la o 

distanță mai mică de 6 m față de clădirea dispensarului;  

Prezintă referat de specialitate: Administrator public, Compartiment IAIE, Compartiment Contabilitate 

Buget Impozite și Taxe Locale, Consilier Juridic;  

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

Teritoriului; Comisia juridică și pentru apărarea ordinii publice și Comisia de Învățământ, Cultură, 

Sănătate;  

7. Proiect de Hotârâre privind rectificarea bugetului local, completarea și modificarea Listei de investiții 

și a altor cheltuieli de investiții și dotări independente;  

Prezintă referat de specialitate: Compartiment I.A.I.E., Compartiment Contabilitate Buget Impozite și 

Taxe Locale, Consilier Juridic;  

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

Teritoriului; Comisia juridică și pentru apărarea ordinii publice și Comisia de Învățământ, Cultură, 

Sănătate;  

 

8.Proiect de Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 33 / 30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare si Functionare a  Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu ;  

 

9. Proiect de Hotarare cu privire  la modificarea HCL. nr. 9/ 24.03.2021 la închirierea pajiștilor, pășunilor 

si a terenului extravilan, categoria de folosință arabil, cu destinația de islaz, aflate în proprietatea  privată 

a comunei Roata de Jos,  județul Giurgiu.  

 

10. Diverse.  

11. Întrebări, interpelări.  

 

 Dl. Președinte 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 extraordinare a Consiliului Local, convocat de îndată în data de 09.08.2021, 

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 obiecțiuni.  

 

Doamna secretar general al u.a.t. comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, supune la vot,  procesul 

verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local al comunei Roata de Jos din data de 09.8.2021, așa cum a 

fost consemnat.   

 

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

Jos, Județul Giurgiu, din data de 09.08.2021, 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 09.08.2021 cu un numar de 14 voturi « pentru », 0 voturi « împotrivă și 0 abțineri, 

reprezentând votul exprimat de consilierii 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 alegerea viceprimarului 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 vorbește despre necesitatea și oportunitatea alegerii viceprimarului comunei 

Roata de Jos, Judetul Giurgiu, ca urmare a vacantării mandatului de viceprimar, prin demisie.  

Deasemenea, dumneaei informează Consiliul că proiectul de hotărâre este însoțit de avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate.   

Dl.presedinte de ședință invită consilierii locali să facă propuneri pentru alegerea viceprimarului.  

Se înscriu urmatorii consilieri locali pentru propuneri:  

1. Dl. Dragne Laurențiu Marian propune pentru funcția de viceprimar pe dl. Voicu Ion, ce are 

apartenența politică P.S.D. ;  

2. Dl. Iorga Călin propune pentru funcția de viceprimar pe dl.Călin Anghelin, ce are apartenența 

politica P.N.L. .  

Înainte de exprimarea votului, d-na secretar general comuna spune că pentru numărarea voturilor 

trebuie să se constituie o comisie din trei consilieri locali.  

Dl. Iorga Călin propune pe dl. Păun Tiberiu (PNL).  

Dl. Iorga Călin, propune pe dl. Dragne Valentin (PNL). 

Dl. Dragne Laurențiu Marian propune pe dl. Stan Stelu (PSD).  

 

Nu mai sunt alte propuneri și se supune la vot constituirea comisiei de numărare a voturilor 

compusă din persoanele propuse.  

 

În urma votului exprimat se aprobă constituirea comisiei pentru numărarea voturilor cu un numar 

de cu un numar de 14 voturi « pentru », 0 voturi « împotrivă și 0 abțineri, reprezentând votul exprimat 

de consilierii locali în funcție prezenți la ședință, din totalul de 15 consilieri locali în funcție, în 

următoarea componență :  

1. Dl. Păun Tiberiu (PNL), 

2. Dl. Dragne Valentin (PNL), 

3. Dl. Stan Stelu (PSD).  

 

Nu mai sunt alte propuneri și dl. președinte de ședință Voicu Ion anunță începerea votării. Se 

verifică urna și buletinele de vot. Se explică consilierilor cum se va proceda. Pe fiecare buletin de vot 

sunt înscrise cele două propuneri pentru funcția de viceprimar al comunei. Votul va fi exprimat printr-un 

X în casuța în care se află candidatul pentru care se opteaza. Votul se introduce în urnă.  

 

După exprimarea votului, comisia de numărare a voturilor exprimate pentru alegerea 

viceprimarului comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, întocmește procesul verbal prin care se constată 

urmatorul rezultat:  

1. Dl. VOICU ION (P.S.D.) a obținut un număr de 5 voturi  

și  

2. Dl.  CĂLIN ANGHELIN a obținut un număr de 9 voturi.  

 

Urmare a votului liber exprimat de către consilierii locali prezenți în număr de 14, din totalul de 

15 consilieri locali în funcție, dl. președinte de ședință, declară ales în funcția de viceprimar al comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu pe dl. CĂLIN ANGHELIN (P.N.L.) care a obținut un număr de 9 voturi 

“pentru”, respectiv majoritatea absolută, din totalul de 15 consilieri în funcție, fiind îndeplinite 

prevederile art. 152, alin. (2) și art. 5, lit. cc din O.U.G. 57/2019, Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 



 Astfel se adoptă de către Consiliul Local al Comunei Roată de Jos, Județul Giurgiu Hotărârea 

nr. 44 din 31.08.2021, privind alegerea viceprimarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu în 

persoană dlui. CĂLIN ANGHELIN (P.N.L.) . 

  

Dl, președinte de ședința trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi - Proiect de Hotărâre privind 

aprobarea instituirii unor facilități fiscale și aprobarea unor proceduri de anulare a accesoriilor 

aferente obligațiilor bugetare principale restante la dată de 31.12.2020 inclusiv, datorate bugetului local 

de către contribuabilii de pe rază administrativ- teritorială a Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu. 

  

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre și vorbește despre necesitatea și oportunitatea inițierii 

acestui proiect. 

Dumnealui amintește că nu este prima dată când se adoptă o astfel de hotărâre dar prea puțini 

oameni au profitat de acest act normativ. Unii care au solicitat nu au uzat de el lar alții au spus că nu au 

știut. 

Dl. președinte de ședința dă cuvântul dnei Neață Verginia, consilier juridic în cadrul Aparatului de 

Specialitate care explică consiliului în ce condiții cetățenii care au restanțe la plata impozitului la dată de 

31.03.2020, pot beneficia de aceste scutiri. 

  

Dl. Stan Stelu și dl. Dragne Laurențiu Marian spun că ar trebui că oamenii să fie anunțați. 

            Dl. primar spune că așa se va proceda. 

            Dna secretar general u.a.t., Alexandrescu Camelia Constanța, informează consiliul despre faptul 

că proiectul de hotărâre este însoțit de rapoartele comisiilor de specialitate.   

   

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

nr. 4 de pe ordinea de zi - Proiect de Hotărâre privind aprobarea instituirii unor facilități fiscale și 

aprobarea unor proceduri de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 

dată de 31.12.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe rază administrativ- 

teritorială a Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, așa cum a fost inițiat. 

În urmă votului exprimat se aprobă proiectul de hotărâre cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 

voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând voturile exprimate de consilierii locali în funcție, prezenți la 

ședința Consiliului Local al Comunei Roată 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. 45 din 31.08.2021 privind aprobarea instituirii unor facilități fiscale și aprobarea unor 

proceduri de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la dată de 

31.12.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe rază administrativ- 

teritorială a Comunei Roată de Jos, Județul Giurgiu. 

  

Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de Hotărâre 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de autoritate 

tutelară, asistența socială organizat la nivelul comunei Roata de Jos, județul Giurgiu.  Iniţiator: Primarul 

comunei Roata de Jos, Județul 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 așa cum s-a dispus prin Procesul verbal de control încheiat 

de către reprezentanții AJPIS Giurgiu. 

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 punctul 

nr. 5 de pe ordinea de zi - Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 



funcţionare al Compartimentului de autoritate tutelară, asistența socială organizat la nivelul comunei 

Roată de Jos, județul Giurgiu, așa cum a fost inițiat. 

În urmă votului exprimat se aprobă proiectul de hotărâre susmentionat cu un cvorum de 14 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 Roată de Jos, Județul Giurgiu, Hotărârea 

nr. 46 din 31.08.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Compartimentului de autoritate tutelară, asistența socială organizat la nivelul comunei Roata de 

Jos, județul Giurgiu. 

  

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

Hotărâre privind asumarea răspunderii pentru amplasarea construcției (Centru de zi) la o distanță 

mai mică de 6 m față de clădirea dispensarului și dă cuvântul dlui. primar care prezintă proiectul de 

hotărâre mai susmenționat. 

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

dl. Dragne Laurențiu Marian întreabă cine își asumă răspunderea în această situație, consiliul 

local? 

Dl. primar confirmă. Dl Primar spune că datorită faptului că pe un colț al clădirii este distanță mai 

mică de 6 m între cele două imobile, pentru obținerea autorizației de funcționare de la ISU se va realiza 

un hidrant între cele două clădiri și se impune și asumarea responsabilititatii de către consiliul local 

conform normativului  P 118/99 privind siguranță la foc a construcțiilor așa cum se indică și prin adresa 

de către proiectant SC BOMACA SRL. 

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

proiect de hotărâre. 

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

avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.  

În urmă votului exprimat se aprobă proiectul de hotărâre cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 

voturi “împotrivă” 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, Hoțărârea 

nr. 47 din 31.08.2021 privind asumarea răspunderii pentru amplasarea construcției (Centru de zi) 

la o distanță mai mică de 6 m față de clădirea dispensarului. 

  

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

Hotârâre privind rectificarea bugetului local, completarea și modificarea Listei de investiții și a altor 

cheltuieli de investiții și dotări independente și da cuvântul dlui primar care prezintă proiectul de 

hotărâre. Dumnealui o invită pe dna Matei Rodica, referent grad profesional superior în cadrul 

Compartimentului Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale să prezinte referatul de specialitate. Dna. 

Matei Rodica expune modul în care se rectifică bugetul local, așa cum este prezentat în materialele ce 

însoțesc proiectul de hotărâre, vorbește despre oportunitatea și legalitatea proiectului inițiat de primarul 

comunei, dl. Ghidanac Marin. 

Dl. președinte de ședința invită consilierii localii să se inscrie la cuvânt. Se inscrie la cuvânt dl. 

Dragne Laurențiu Marian. Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt. 

Dl. Dragne Laurențiu Marian spune că a observat că prin această rectificare se diminuează 

bugetul la rețeaua de canalizare și se majorează la alimentarea cu apă și întreabă care este motivul? 

Pentru că înțelege dumnealui că nu se mai face nimic la canalizare. 



Dl. primar spune că nu sunt bani pentru obiectivul de investiții – rețeaua de canalizare, așa că face 

tot posibilul să termine alimentarea cu apă. Nu are rost să facă câte ceva la fiecare investiție, decât să 

termine una dintre acestea. Așa că măcar asigura alimentarea cu apă, pentru început după care va finaliza 

și canalizarea. Dumnealui asigură că va termină și canalizarea dar acum nu sunt bani pentru ambele.   

            Dl. Dragne Laurențiu Marian spune că a văzut că s-au scos la licitație lucrările la DJ 611 și 601. 

            Dl. primar spune că sunt prevăzute rigole și piste de biciclete. 

            Informează consiliul despre faptul că s-au primit bani de la Ministerul Dezvoltării Rurale și 

Administrației Publice pentru proiectare la obiectivul de investiții “Modernizare drumuri de interes local, 

reabilitare sisteme de scurgere și evacuare a apelor puviale pe străzile Petrolistului, Constituției 

Meșteșugarului și Râului”, 29 km.. 

Nu mai sunt discuții și dl. președinte de ședința Voicu Ion supune la vot acest proiect de hotărâre. 

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

avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.  

În urmă votului exprimat se aprobă proiectul de hotărâre cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 

voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul voturilor exprimate de consilierii locali prezenți la 

ședință, din totalul de 15 consilieri locali în funcție. 

Astfel se adopta de către Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu Hotărârea 

nr. 48 din 31.08.2021 privind rectificarea bugetului local, completarea și modificarea Listei de 

investiții și a altor cheltuieli de investiții și dotări independente. 

 Dl. președinte de ședința anunță trecerea la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi -  Proiect de 

Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu nr. 33 / 30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a  Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și da cuvântul dlui primar 

care prezintă proiectul de hotărâre. 

               Dna secretar general u.a.t. vorbește despre oportunitatea și legalitatea adoptării acestei hotărâri. 

Dat fiind faptul că prin referatul de legalitate au fost solicitate unele clarificări și se indică modificarea și 

completarea actului administrativ, s-a procedat la modificarea și completarea acestui act normativ  așa 

cum este corect. 

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

avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.  

În urmă votului exprimat se aprobă proiectul de hotărâre cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 

voturi “împotrivă” 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. 49 din 31.08.2021 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al 

Comunei Roată de Jos, Județul Giurgiu nr. 33 / 30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a  Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu. 

  

               Dl. președinte de ședința anunță trecerea la punctul 9 - Proiectul de Hotărâre cu privire  la 

modificarea HCL. nr. 9/ 24.03.2021 la închirierea pajiștilor, pășunilor și a terenului extravilan, 

categoria de folosință arabil, cu destinația de islaz, aflate în proprietatea  privată a comunei Roata de 

Jos,  județul Giurgiu și da cuvântul dlui primar care prezintă acest proiect. 



Dna secretar general u.a.t. explică faptul că prin refereatul întocmit de Instituția Prefectului Județul 

Giurgiu, urmare a verificării legalității adoptării actului administrativ, se indică modificarea și 

completarea acesteia. Se propun modificări și completări  prin  proiectul de hotărâre. 

               Dl. Dragne Laurențiu Marian întreabă dacă valoarea chiriei este cea stabilită prin documentația 

întocmită de expertul autorizat. 

Doamna secretar general al comunei confirma și informează Consiliul că proiectul de hotărâre 

este însoțit de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.  

În urmă votului exprimat se aprobă proiectul de hotărâre cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 

voturi “împotrivă” 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 Roată de Jos, Județul Giurgiu Hotărârea 

nr. 50 din dată de 31.08.2021 privind aprobarea modificării HCL. nr. 9/ 24.03.2021 la închirierea 

pajiștilor, pășunilor și a terenului extravilan, categoria de folosință arabil, cu destinația de islaz, 

aflate în proprietatea  privată a comunei Roata de Jos,  județul Giurgiu. 

  

Dl. președinte de ședința, Voicu Ion, trece la punctul nr. 10 - Întrebări.Interpelări. 

            Sunt invități consilierii locali să se înscrie la cuvânt. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

  

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

            Sunt invități consilierii locali să se înscrie la cuvânt. 

Se înscrie la cuvânt dl. Dragne Laurențiu Marian, dl. Stan Stelu, dl. Voicu Romică și dl. Parasca 

Florin. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

Se da cuvântul în ordinea înscrierii. 

Dl. Dragne Laurențiu Marian spune că a solicitat o informare de la Serviciul de Utilități Publice, 

de ceva timp și nu înțelege de ce întarzie atât de mult. Dumnealui ține să se consemneze încă odată că 

solicită o informare privind toate achizițiile, începând de la oferte, până în prezent. 

Deasemenea întreabă care este stadiul cu problema limitatoarelor de viteză. Turcu Georgel Aurel 

întreabă și el care este stadiul demersurilor pentru montarea limitatoarelor de viteză și amintește că a 

solicitat o informare de la Serviciul de Utilități Publice . 

Dl. primar spune că s-au făcut adrese pentru montarea de limitatoare, pentru că ei sunt cei ce vor 

face recomandările cu privire la modalitatea de montare a limitatoarelor, tipul lor și locațiile în care se pot 

monta iar referitor la informarea solicitată de la S.U.P., consiliul o va primi. 

Dl. președinte de ședință întreabă dacă sunt alte propuneri, păreri sugestii, ori obiecțiuni. Nu sunt 

alte propuneri, păreri sugestii, ori obiecțiuni. 

Dl. Stan Stelu spune că sunt lămpi care nu funcționează. Dorește să fie informați cei de la 

Serviciul de Utilități Publice, pentru remedierea problemelor. 

Dl. Voicu Romică, spune că s-a făcut vorbire de către colegii lui privire la problemele ce dorea să 

le discute. 

Dl. consilier Botoroagă Daniel, lucrător la ENEL, spune căă au fost probleme datorită 

fenomenelor meteo. 

Dl. Parasca Florin spune că urmare a ploii sunt probleme cu canalizările. Sunt două puncta în 

Sadină în care oamenii nu se pot lega la rețeaua de canalizare. 

Dl. primar spune că știe despre această situație, este într-adevăr o problemă de nivel acolo, este un 

punct, de exemplu, la Angheru, unde sunt 5 supape de sens, iar când plouă întră apă pluvială și nu mai 

funcționează. Acolo, trebuiesc înlocuite supapele. Mai mult chiar oamenii aruncă pământul, gunoiele în 

șanțurile de scurgere și de aici ne confruntăm cu multe din aceste probleme la rețeaua de canalizare, 

pentru că se strică pompele. 

 



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 31.08.2021. 

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

  

  

                                                                                                               

      Președinte de ședință                                Contrasemnează Secretar General U.A.T.  

      Voicu Ion                                                   Alexandrescu Camelia Constanța   

 

 


