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Proces verbal 

al ședinței ordinare a Conșiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, în data de 22.11.2021,  

 

Încheiat azi data de 22.11.2021, cu ocazia întrunirii în ședința ordinară a Conșiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, ce se va desfășura on – line, în șistem de videoconferînță, pe 

aplicatia zoom, ca masură pentru prevenirea înfecției cu virusul COVID – 19.   

La ședință participă conșilierii locali în funcție, în totalitate, în număr de 15, dl. Primar Ghidănac 

Marîn, secretarul general al comunei, d-na. Alexandrescu Camelia Constanta, dna Moise Adriana Alina – 

conșilier în cadrul Compartimentului Investiții Achiziții, Integrare Europeana, d-na. Neață Verginia, 

conșilier juridic, dna. Matei Rodica, referent grad profeșional superior, în cadrul Compartimentului 

Contabilitate, Buget, Impozite și Taxe Locale, Dl. viceprimar Calin Anghelin, dl. Miroiu Marin, dl. Nica 

Marian Mădălin, supleant validat de Judecătoria Bolintin Vale prin Încheierea de ședință din data 

12.11.2021, în dosarul 4707/192/2021, ce urmează să depună jurământul în această ședință și dl. Voicu 

Ion, președinte de ședință, sunt prezenți în sala de conșiliu, cu persoanele din Aparatul de specialitate al 

primarului, mai sus enumerate.  Dl. Miroiu Marin nu a reușit sa se conecteze la aplicatie, motiv pentru 

care a venit la sediul primăriei.  

Sunt respectate măsurile impuse pentru prevenirea înfecției cu virusul SARS COV – 2.  

Deasemenea domnii conșilieri, Moise Dumitru, Turcu Georgel Aurel, Botoroagă Costel Daniel, 

Morocan Constantin Daniel sunt prezenți în ședință prin apelare pe un alt mobil, cu microfonul deschis.  

Dl. Președinte de ședință Voicu Ion, declară deschisă ședința ordinară a Conșiliului Local al 

comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și trece la punctul 1 înscris în proiectul de ordine de zi. Dumnealui 

dă cuvântul d-lui. primar Ghidanac Marin care prezintă Proiectul de ordine de zi al ședintei ordinare a 

Conșiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, convocat astăzi 22.11.2021, care este 

urmatorul :  

 

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

22.11.2021.  

 

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

data de 08.11.2021.  

 

3. Depunerea Jurământului de către supleantul pe lista PSD al cărui mandat de consilier local a fost validat 

conform Încheierii Judecătoriei Bolintin Vale, Județul Giurgiu în Dosarul nr. 4707/192/2021;  

 

4. 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  

Prezinta raport de specialitate: Secretar general u.a.t. , Compartiment Contabilitate Buget Impozite  și 

Taxe Locale și Compartimentul Juridic;  

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

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

Sănătate; 

 

5. Proiect de Hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile 

de violență domestică ;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  



Prezinta raport de specialitate: Secretar general u.a.t., Compartiment Autoritate Tutelară, Asistență Socială 

și Arhivă și Compartimentul Juridic;  

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

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

Sănătate; 

   

6. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local, rectificarea bugetului instituțiilor și activităților 

finanțate din venituri proprii și subvenții completarea și modificarea listelor de investiții  și a altor 

cheltuieli de investiții și dotări independente pe surse de finanțare;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezintă raport de specialitate 

Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale, viza C.F.P., Compartiment Investiții, 

Achiziții și Integrare Europeană și Compartiment Juridic;   

 

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;  

 

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai DALI pentru  “Modernizarea 

sistemului de iluminat public in comuna Roata de Jos, satele Sadina si Cartojani”;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezintă raport de specialitate 

Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale, viza C.F.P., Compartiment Investiții, 

Achiziții și Integrare Europeană și Compartiment Juridic;   

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;  

 

8. Intrebari.Interpelari;  

 

9.  Diverse.  

 

Dl. președinte de ședință întreabă conșilierii locali dacă au propuneri, obiecțiuni la proiectul de 

ordine de zi propusă de primarul comunei, suplimentată cu cele trei puncte.  

Nu sunt propuneri, obiecțiuni sau alte comentarii cu privire la proiectul de ordine de zi 

suplimentat. Astfel  dl. președinte de ședință supune la vot proiectul de ordine de zi al ședinței de astăzi 

22.11.2021, suplimentat.  

 În urma  votului exprimat se aprobă cu un cvorum de 15 voturi “pentru”, reperezentând voturile 

exprimate de conșilierii locali în funcție, prezenți la ședință, în totalitate, Proiectul de ordine de zi, al 

ședinței ordinare a Conșiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, convocat în ședință 

ordinară astăzi 22.11.2021.  

 

 Dl. Președinte de ședință Voicu Ion, declară deschisă ședința ordinară a Conșiliului Local al 

comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu și dă cuvântul secretarului general al comunei, să prezinte 

procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08.11.2021, respectiv punctul nr. 2 pe ordinea de zi.  

Dumneaei întreabă conșilierii locali dacă au obiecțiuni cu privire la consemnarea procesului verbal 

al ședinței anterioare. Nu sunt comentarii sau obiecțiuni.  

 

Doamna secretar supune la vot, procesul verbal al sedinței Conșiliului Local al comunei Roata de 

Jos din data de 08.11.2021 așa cum a fost consemnat.  

 



În urma votului exprimat se aprobă procesul verbal al ședinței Conșiliului Local al comunei Roata 

de Jos din data de 08.11.2021 cu un număr de 15 voturi « pentru », al consilierilor locali în funcție, 

participanți la ședință, în totalitate, în număr de 15 .  

 

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 3, de pe ordinea de zi - Depunerea 

Jurământului de către supleantul pe lista PSD al cărui mandat de consilier local a fost validat 

conform Încheierii Judecătoriei Bolintin Vale, Județul Giurgiu în Dosarul nr. 4707/192/2021.   

Dna. secretar general vorbește consilierilor locali despre validarea mandatului de consilier local al 

supleantului PSD, Nica Marian Mădălin, prezent la ședință.  

Supleantul validat, dl. Nica Marian Mădălin, este invitat să depună jurământul.   

Dl. Nica Marian Mădălin, cu o mână pe biblie și una pe Constituția României, depune următorul 

jurământ: “Jur să respect Constituția și legile tării și să fac cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și 

priceperea mea  pentru binele locuitorilor comunei . Așa să îmi ajute Dumnezeu!”  

Jurământul este imprimat pe un formular special și se semnează în două exemplare.  

Un exemplar se păstrează la dosarul de ședință și unul se înmânează consilierului local.  

Dl. consilier Nica Marian Mădălin este felicitat și i se urează succes în această activitate de 

consilier local.   

 Nu mai sunt discuții, cu privire la acest punct.   

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 4 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  

Prezinta raport de specialitate: Secretar general u.a.t., Compartiment Contabilitate Buget Impozite  și 

Taxe Locale și Compartimentul Juridic;  

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

acest punct, neceșitatea și oportunitatea initierii acestui proiect de hotărâre.  

Doamna secretar general al comunei spune ca prin proiectul inițiat de primarul comunei se propune 

aprobarea desființării funcției publice vacante clasa I, de consilier grad profesional asistent, din cadrul 

Compartimentului Autoritate Tutelară, Asistență Socială, Arhivă din cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și aprobarea înființării 

Compartimentului Resurse Umane în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu care va cuprinde o singură funcție publică clasa I de consilier grad profesional 

asistent, în consecință modificarea Organigramei Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata 

de Jos, Județul Giurgiu și modificarea Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu conform anexelor.  

Proiectul de hotărâre este însoțit de avizele favorabile ale comișiilor de specialitate.   

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

 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 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 hotărâre cu un cvorum de 15 voturi “pentru”, 0 

voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând voturile exprimate de conșilierii locali în funcție, în 

totalitate, participanți la ședința Conșiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu.  

 

Astfel se adoptă de către Conșiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, Hotărârea 

nr. 69 din 22.11.2021 privind aprobarea modificării Statului de Funcții și Organigramei Aparatului 

de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

 

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

Hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică și dă cuvântul dlui. primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre mai susmenționat.  



Dna secretar general al comunei spune că prin adresa nr.19751/04.11.2021 a Compartimentului 

Coordonarea echipei mobile pentru intervenții de urgență în cazurile de violență domestică din cadrul 

Consiliului Judeţean Giurgiu se solicită comunicarea reprezentanţilor echipei mobile la nivelul comunei 

Roata de Jos.  

Componența echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, 

propusă este următoarea :  

 

1.  Pintică Florica, consilier grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară,   

Asistență Socială și Arhivă - coordonator,  

2.    Flaider Evilena Elena, asistent medical comunitar - membru  

3.    Zîrnă Marian - Agent sef principal sef Post Poliție Roata de Jos, Județul Giurgiu - membru.  

 

Dl. președinte de ședință invită conșilierii locali să se înscrie la cuvânt pentru propunerii, sugestii 

sau obiecțiuni. Nu sunt înscrieri la cuvânt și nici discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre și dl. 

președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre prezentat.  

Proiectul de hotărâre este însoțit de avizele favorabile ale comișiilor de specialitate.   

În urma votului exprimat se aprobă Proiectul de Hotărâre privind constituirea echipei mobile 

pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, așa cum a fost inițiat de primarul 

comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, cu un cvorum de 15 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 

abțineri, reprezentând voturile exprimate de conșilierii locali în funcție, în totalitate, participanți la ședința 

Conșiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu.  

 

Astfel se adoptă de către Conșiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, Hotărârea nr. 

70 din 22.11.2021 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică.   

 

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

Hotărâre privind rectificarea bugetului local, rectificarea bugetului instituțiilor și activităților 

finanțate din venituri proprii și subvenții completarea și modificarea listelor de investiții  și a altor 

cheltuieli de investiții și dotări independente pe surse de finanțare.   

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu  

Dl. Președinte de ședință dă cuvântul dlui. primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre mai 

susmenționat. Dl. primar o invite pe dna. Matei Rodica, referent grad profesional superior în cadrul 

Compartimentului Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale, care prezintă rapoartele de specialitate  

întocmite în datele 16.11.2021 și cel din 22.11.2021, de Compartimentul Contabilitate Buget Impozite și Taxe 

Locale, cel de-al doilea fiind întocmit ca urmare a referatului de aprobare întocmit de primarul comunei în aceeași 

data 22.11.2021, privind propunerea de rectificare a bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri 

proprii și subvenții completarea și modificarea listelor de investiții  și a altor cheltuieli de investiții și 

dotări independente pe surse de finanțare, cu modificările aduse proiectului de hotărâre prin ultimul referat 

de aprobare .   

Dl președinte de ședință, Voicu Ion, învita conșilierii locali sa se înscrie la cuvant pentru 

propuneri.  

 Proiectul de Hotărâre este însoțit de rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

Se dă cuvântul în ordinea înscrierii.  

În urma votului exprimat se aprobă rectificarea bugetului local, rectificarea bugetului 

instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții completarea și modificarea 

listelor de investiții  și a altor cheltuieli de investiții și dotări independente pe surse de finanțare, așa 

cum se propune prin documentele prezentate proiect de hotărâre, notele de fundamentare si referatele de 

aprobare si raportul de specialitate, din datele de 16.11.2021 și 22.11.2021,  cu un cvorum de 15 voturi 

“pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând voturile exprimate de conșilierii locali în funcție, 

în totalitate, participanți la ședința Conșiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.   

  



Astfel se adoptă de către Conșiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, Hotărârea 

nr. 71 din 22.11.2021 privind rectificarea bugetului local, rectificarea bugetului instituțiilor și 

activităților finanțate din venituri proprii și subvenții completarea și modificarea listelor de 

investiții și a altor cheltuieli de investiții și dotări independente pe surse de finanțare.  

 

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

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai DALI pentru “Modernizarea sistemului de 

iluminat public in comuna Roata de Jos, satele Sadina si Cartojani”. Iniţiator: Primarul comunei Roata 

de Jos, Judetul Giurgiu. Proiectul de Hotărâre este însoțit de raportul de specialitate. Dl. președinte de 

ședință Voicu Ion dă cuvântul dlui. primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre.  

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

 Dl. Dragne Laurențiu Marian dorește să facă niște comentarii și se înscrie la cuvânt. S-a uitat 

peste DALI, se abține si motivează:  

 1. Prin DALI, se spune că prin implementarea acestui proiect se va obține o eficiență de 62 %, 

cee ace considera că nu se poate pentru că în comună nu sunt corpuri de iluminat pe sodiu.   

 2. El nu are nimic împotrivă dar, proiectantul își asumă responsabilitatea pentru  documentația 

intocmită. Proiectarea este cotata la suma de 100.000 lei, probabil de aceea își asumă aceste lucruri.  

 Dl. Primar spune că proiectantul va fi plătit dacă proiectul este plătit la succes. Altfel nu va plăti 

nici un ban.  

 3. Din indicatorii tehnico – economici nu reiese care este contribuția consiliului local și care este 

contribuția de la AFM.  

 Dl. consilier spune că acestea sunt motivele abținerii și dorește să fie menționate.  

 Dna secretar general spune că de aceea se motivează, pentru a fi menționate, așa cum s-a 

procedat de fiecare data.    

 Referitor la lămpi este vorba de înlocuirea lămpilor cu sodiu sau a celor care ies din garanție.  

  Nu sunt discuții. Proiectul de hotărâre este însoțit de avizele favorabile ale comișiilor de 

specialitate.   

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotărâre Proiect de Hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai DALI pentru “Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna 

Roata de Jos, satele Sadina si Cartojani” cu un cvorum de 11 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 4 

abțineri, reprezentând voturile exprimate de conșilierii locali în funcție, prezenți în totalitate  la ședința 

Conșiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu.  

S-au abținut: dl. Dragne Laurențiu Marian, dl. Nica Marian Mădălin, dl. Stan Stelu și dl. Parasca 

Florin. Consilierii dl. Nica Marian Mădălin, dl. Stan Stelu și dl. Parasca Florin precizează că au aceeasi 

motivație pentru abținere.  

.  

Astfel se adoptă de către Conșiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, Hotărârea 

nr. 72 din 22.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai DALI pentru “Modernizarea 

sistemului de iluminat public in comuna Roata de Jos, satele Sadina si Cartojani”.  

 

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 8. Intrebari.Interpelari;  

 

9.  Diverse.  

 

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 8- Întrebări, Înterpelări.  

 Sunt invitați conșilierii locali să se înscrie la cuvânt.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt.  

Nu mai sunt discuții.  

 

Dl. Președinte de ședință anunță trecerea la punctul nr. 9- Diverse  

 Sunt invitați conșilierii locali să se înscrie la cuvânt.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt.  

 



Nu mai sunt discuții și dl. președinte de ședință, Voicu Ion, declară închisă ședința ordinară a 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu de astăzi 22.12.2021.  

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

 

 

                                                               

Președinte de ședință      Contrasemnează Secretar general comună  

Voicu Ion       Alexandrescu Camelia Constanța   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu mai sunt discuții și dl. președinte de ședință, Voicu Ion, declară închisă ședința ordinară a 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu de astăzi 22.11.2021, desfășurată în 

procedură electronică.  

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

 

 

                                                               

Președinte de ședință      Contrasemnează Secretar general comună  



Voicu Ion       Alexandrescu Camelia Constanța   

 

 


