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Proces verbal 

al ședinței extraordinare a Conșiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, convocat de 

îndată în data de 04.11.2021, 

 

Încheiat azi data de 04.11.2021, cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară a Conșiliului Local al 

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

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

La ședință sunt prezenți conșilierii locali în număr de 14 conșilieri locali în funcție, din totalul de 

15 mandate de conșilieri locali, deoarece, conșilierul local PSD, dl. Pruna Ion, a decedat la data de 

02.10.2021, dl. Primar Ghidănac Marin, secretarul general al comunei, d-na. Alexandrescu Camelia 

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

Europeană, d-na. Neață Verginia, conșilier juridic, dna. Matei Rodica, referent grad profeșional superior, 

în cadrul Compartimentului Contabilitate, Buget, Impozite și Taxe Locale, dna. Sandu Florentina Lilica, 

consilier Relații cu publicul și RECL, care se ocupă de conectarea în aplicație a consilierilor, dl. 

viceprimar Anghel Calin, dl. Miroiu Marin și dl. Voicu Ion, președinte de ședință sunt prezenți în sala de 

consiliu, cu persoanele din Aparatul de specialitate al primarului, mai sus enumerate.   

Dl. Miroiu Marin nu a reușit să se conecteze la aplicatie, motiv pentru care a venit la sediul 

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

Deasemenea domnul conșilier, Moise Dumitru, este prezent în ședință prin apelare pe un alt 

mobil, cu microfonul deschis, deoarece nu s-a putut conecta la aplicație.  

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 ședinței 

extraordinare a Conșiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, convocat de îndată astăzi 

04.11.2021, care este urmatorul :  

 

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

Giurgiu convocat de îndata, joi, 04.11.2021;  

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

data de de de 26.10.2021.  

3. Proiectul de Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu pentru a participa, în calitate de membru, în comisia de evaluare a probei de interviu la 

concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat de pe raza u.a.t. comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

Prezintă referat de specialitate: Secretar general u.a.t. și Compartiment Juridic  ;  

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

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

Sănătate;  

4. Diverse.  

5. Întrebări, interpelări.  

 

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

ordine de zi propusă de primarul comunei.  

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 

04.11.2021, ce se desfășoară on – line, în sistem de videoconferință .  



 În urma  votului exprimat se aprobă cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, reperezentând voturile 

exprimate de consilierii locali în funcție, prezenți la ședință, în totalitate, din totalul de 15 mandate de 

consilieri locali, Proiectul de ordine de zi, al ședinței extraordinare a Conșiliului Local al Comunei Roata 

de Jos, Județul Giurgiu, convocat în ședință extraordinară, de îndată, astăzi 04.11.2021, așa cum a fost 

propus de primarul comunei dl. Ghidănac Marin, după cum urmează:  

 

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

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

procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26.10.2021, 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 26.10.2021 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 26.10.2021 cu un număr de 14 voturi « pentru », al conșilierilor locali în funcție, 

prezenți la ședință, în totalitate, din totalul de 15 mandate de conșilieri locali (un conșilier a decedat în 

data de 02.10.2021).  

 

 Dl. președinte de ședință, Voicu Ion, trece la punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiectul de 

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu pentru a participa, în calitate de membru, în comisia de evaluare a probei de interviu la 

concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat de pe raza u.a.t. comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, inițiat de primarul 

comunei pentru care s-a întocmit raport de specialitate de către secretarul general al u.a.t. si consilierul 

juridic.  

 Proiectul de Hotărâre este însoțit de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.   

Dl. președinte de ședintă dă cuvântul primarului pentru prezentarea acestui punct. Dl. primar 

spune că este de ajuns un singur reprezentantdin partea Consiliului Local. Sunt învitați consilierii să se 

inscrie la cuvânt pentru propuneri. Se înscriu la cuvânt pentru propuneri dl. Miroiu Marin și dl. Stan 

Stelu.  

Se dă cuvântul pe rând consilierilor înscriși la cuvânt. Dl. Miroiu Marin (PNL) propune pe dl. 

Călin Anghelin (PNL) și dl. Stan Stelu (PSD) propune pe dl. Dragne Laurențiu Marian (PSD).  

În urma votului exprimat pentru propunerile de mai sus se desemnează dl. Călin Anghelin, 

consilier si viceprimar al comunei, reprezentantul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu pentru a participa, în calitate de membru, în comisia de evaluare a probei de 

interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat de pe raza u.a.t. comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu cu un 

cvorum de 11 voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă”, reprezentând voturile exprimate de cei 14 

consilierii locali în funcție, prezenți în totalitate la ședință.  

Vot împotrivă : Stan Stelu, Dragne Laurențiu Marian și Parasca Florin.  

Astfel dl. președinte de ședință anunță că a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu, Hotărârea nr. 67 din 04.11.2021, prin care a fost desemnat dl. Călin 

Anghelin, consilier si viceprimar al comunei, reprezentantul Consiliului Local al Comunei Roata 

de Jos, Județul Giurgiu pentru a participa, în calitate de membru, în comisia de evaluare a probei 

de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat de pe raza u.a.t. comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu. Dl. 

Dragne Laurențiu Marian adresează dlui. Viceprimar rugămintea să se asigure că acest concurs se va 

desfășura corect. Dl. viceprimar asigură consiliul că așa va fi.  

 Dl. viceprimar trece la punctul nr. 4. Diverse. Nu sunt înscrieri la cuvânt.  

 Drept pentru care dl. viceprimar anunță trecerea la punctul nr. 5. Întrebări, interpelări. Nu sunt 

înscrieri la cuvânt.   

 



Nu mai sunt discuții și dl. președinte de ședință declară închisă sedința extraordinară a Consiliului 

Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu convocat de îndată astăzi 04.11.2021.  

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal al ședinței în două exemplare.  

 

 

 

 Președinte de ședință               

       VOICU ION                                              

  Contrasemnează pentru legalitate Secretar general u.a.t.  

             Alexandrescu Camelia Constanta 
 


