
  

JUDEȚUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

CONȘILIUL LOCAL 

Nr. 464/2204/26.10.2021  

 

 

 

Proces verbal 

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

26.10.2021,  

 

Încheiat azi data de 26.10.2021, cu ocazia întrunirii în ședința ordinară a Conșiliului 

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

videoconferînță, 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 Marîn, secretarul general al comunei, d-na. 

Alexandrescu Camelia Constanta, dna Moise Adriana Alîna – conșilier în cadrul 

Compartimentului Investiții Achiziții, Întegrare Europeana, d-na. Neață Vergînia, conșilier 

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

Contabilitate, Buget, Impozite și Taxe Locale. Dl. viceprimar Anghel Calîn, dl. Miroiu Marîn 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 Marîn 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 Constantîn 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 Marîn care prezînta Proiectul de ordine de zi 

al ședintei ordinare a Conșiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, convocat 

astăzi 26.10.2021, care este urmatorul :  

 

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

Județul  Giurgiu convocat în data de 26.10.2021;  

2. - Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Conșiliului Local al comunei Roata de 

Jos, din  data de 31.08.2021.  

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

admînistrate și/sau fînanțate din bugetul Conșiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul  

Giurgiu.  

Prezintă referat de specialitate: Compartiment Autoritate Tutelară, Așistență Sociala și Arhivă,  

Compartiment Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale;  

Prezintă aviz: Comișia Economica, Dezvoltare Regionala, Întegrare Europeana și pentru 

Amenajarea Teritoriului; Comișia juridica și pentru apararea ordinii publice și Comișia de 

Învățământ, Cultură, Sănătate;  



 

4. Proiect de Hotărâre privind stabilirea șituaţiilor deosebite în vederea acordării unor ajutoare de 

urgenţă, prin dispoziţia primarului;  

Îniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu  

 

Prezintă referat de specialitate: Compartiment Autoritate Tutelară, Așistență Sociala și Arhivă,  

Compartiment Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale;  

Prezintă aviz: Comișia Economica, Dezvoltare Regionala, Întegrare Europeana și pentru 

Amenajarea Teritoriului; Comișia juridica și pentru apararea ordinii publice și Comișia de 

Învățământ, Cultură, Sănătate;  

 

5.- Proiectul de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Conșiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Județul  Giurgiu în conșiliile de admînistrație ale școlilor gimnaziale nr. 1 și nr. 2 

din comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu;  
Îniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu  
Prezînta raport de specialitate 

- Secretarul general al u.a.t.,  

Prezintă aviz: Comișia juridica și pentru apararea ordinei publica și Comișia de Învatamant, 

Cultura, Sanatate;  

 

6. Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Conșiliului Local al Comunei 
Roata de Jos, Județul  Giurgiu, în Comișia pentru evaluarea și așigurarea calității în 
unitățile de învățământ Școala Gimnazială nr. 1 Roata de Jos și Școala Gimnazială nr. 2 
Cartojani;  
Înițiator Primarul Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu;   

Prezînta raport de specialitate 

- Secretarul general al u.a.t.,  

Prezintă aviz: Comișia juridica și pentru apararea ordinei publica și Comișia de Învatamant, 

Cultura, Sanatate;  

7. Proiect de Hotărâre privind completarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Roata de 

Jos, Județul  Giurgiu.  

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

Impozite și Taxe Locale;  

Prezintă aviz: Comișia Economica, Dezvoltare Regionala, Întegrare Europeana și pentru 

Amenajarea Teritoriului; Comișia juridica și pentru apararea ordinii publice și Comișia de 

Învățământ, Cultură, Sănătate;  

 

8. Proiect de Hotărâre privind constatarea încetării de drept înaînte de expirarea duratei normale 

a mandatului de conșilier local în cadrul Conșiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul  

Giurgiu, adlui Prună Ion cu apartenența politică P.S.D., ca urmare a decesului;  

Înițiator Primarul Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu;   

Prezînta raport de specialitate 

- Secretarul general al u.a.t.,  

Prezintă aviz: Comișia juridica și pentru apararea ordinei publica și Comișia de Învatamant, 

Cultura, Sanatate;  



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

investiții și a altor cheltuieli de investiții și dotări independente;  

Înițiator Primarul Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu;   

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

Impozite și Taxe Locale;  

Prezintă aviz: Comișia Economica, Dezvoltare Regionala, Întegrare Europeana și pentru 

Amenajarea Teritoriului; Comișia juridica și pentru apararea ordinii publice și Comișia de 

Învățământ, Cultură, Sănătate;  

 

10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri și 

cheltuieli al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, sursa A, prelimînat pentru trimestrul  III 

2021, aprobarea contului de executie bugetului imprumuturilor înterne, sursa C, prelimînat 

pentru trimestrul  III 2021 și aprobarea contului de executie, prelimînat pentru trimestrul  III 

2021, sursa E-primarie și serviciul de utilitati publice;  

Înițiator Primarul Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu;   

Prezintă referat de specialitate: - Compartiment Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale;   

Prezintă aviz: Comișia Economica, Dezvoltare Regionala, Întegrare Europeana și pentru 

Amenajarea Teritoriului; Comișia juridica și pentru apararea ordinii publice și Comișia de 

Învățământ, Cultură, Sănătate;  

 

 

11. Proiect de Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 56 din 26.11.2020 privind aprobarea 

Proiectului “ Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din Comuna Roata de Jos, 

Județul  Giurgiu, în vederea gestionării șituației de pandemie generate de virusul SARS COV 2 și 

a cheltuielilor legate de proiect “ ;  

Înițiator Primarul Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu;   

Prezintă referat de specialitate: - Secretarul general al u.a.t.,  

Prezintă aviz: Comișia Economica, Dezvoltare Regionala, Întegrare Europeana și pentru 

Amenajarea Teritoriului; Comișia juridica și pentru apararea ordinii publice și Comișia de 

Învățământ, Cultură, Sănătate;  

 

12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a Proiectului 

privind obiectivul “ Extindere Șistem de Alimentare cu Apă în satele Roata de Jos, Roata Mică și 

Sadina, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu” 

Înițiator Primarul Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu;   

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

Impozite și Taxe Locale;  

Prezintă aviz: Comișia Economica, Dezvoltare Regionala, Întegrare Europeana și pentru 

Amenajarea Teritoriului; Comișia juridica și pentru apararea ordinii publice și Comișia de 

Învățământ, Cultură, Sănătate;  

 

13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a Proiectului 

privind obiectivul „Extindere Șistem de Canalizare în satele Roata de Jos, Roata Mică și Sadina, 

comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu”;  

Înițiator Primarul Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu;   

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

Impozite și Taxe Locale;  



Prezintă aviz: Comișia Economica, Dezvoltare Regionala, Întegrare Europeana și pentru 

Amenajarea Teritoriului; Comișia juridica și pentru apararea ordinii publice și Comișia de 

Învățământ, Cultură, Sănătate;  

 

14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea implementării obiectivului de investiții “EXTINDERE 

RETELE CANALIZARE, STAȚIE DE EPURARE, STAȚIE VACUUM ÎN SATUL 

CARTOJANI, COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL  GIURGIU”;  

Înițiator Primarul Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu;   

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

Impozite și Taxe Locale;  

Prezintă aviz: Comișia Economica, Dezvoltare Regionala, Întegrare Europeana și pentru 

Amenajarea Teritoriului; Comișia juridica și pentru apararea ordinii publice și Comișia de 

Învățământ, Cultură, Sănătate;  

 

15. Proiect de Hotărâre privind  alocarea sumei de 50.000,00 lei din transferuri de la bugetul 

local al  comunei  ROATA DE JOS, Județul  Giurgiu  către Spitalul Județean de Urgență 

Giurgiu;  

Înițiator Primarul Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu;   

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

conșilier juridic;  

Prezintă aviz: Comișia Economica, Dezvoltare Regionala, Întegrare Europeana și pentru 

Amenajarea Teritoriului; Comișia juridica și pentru apararea ordinii publice și Comișia de 

Învățământ, Cultură, Sănătate;  

 

16.Diverse.  

17. Întrebări, înterpelări.  

 

cu propunerea de suplimentare cu înca trei puncte, respectiv :  

 

1. Proiect de hotărâre nr. 64 / 22.10.2021 privind aprobarea Documentației tehnico-economice 

faza S.F., a Devizului General  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de 

investiții ,, FORARE PUT DE MARE ADANCIME SAT ROATA DE JOS, COMUNA ROATA 

DE JOS, JUDEȚUL  GIURGIU,, 

 

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a Proiectului 

privind obiectivul “MODERNIZARE DRUMURI DE ÎNTERES LOCAL ȘI ȘISTEME DE 

SCURGERE ȘI EVACUARE APE PLUVIALE ÎN COMUNA ROATA DE JOS, 

JUDEȚUL  GIURGIU”,  

 

3. Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 3 luni, respectiv noiembrie 

2021 – ianuarie 2022.  

 

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 26.10.2021, suplimentat.  

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

voturile exprimate de conșilierii locali în funcție, prezenți la ședință, în totalitate, din totalul de 



15 mandate de conșilieri locali, Proiectul de ordine de zi, al ședinței ordinare a Conșiliului Local 

al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, convocat în ședință ordinară astăzi 26.10.2021.  

Ordinea dezbaterii proiectelor de pe ordinea de zi, în ordinea numerotării, este 

următoarea:   

 

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

Județul  Giurgiu convocat în data de 26.10.2021;  

2. - Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Conșiliului Local al comunei Roata de 

Jos, din  data de 31.08.2021.  

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

admînistrate și/sau fînanțate din bugetul Conșiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul  

Giurgiu.  

4. Proiect de Hotărâre privind stabilirea șituaţiilor deosebite în vederea acordării unor ajutoare de 

urgenţă, prin dispoziţia primarului;  

 

5. Proiectul de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Conșiliului Local al Comunei Roata 

de Jos, Județul  Giurgiu în conșiliile de admînistrație ale școlilor gimnaziale nr. 1 și nr. 2 din 

comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

 

6. Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Conșiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Județul  Giurgiu, în Comișia pentru evaluarea și așigurarea calității în 

unitățile de învățământ Școala Gimnazială nr. 1 Roata de Jos și Școala Gimnazială nr. 2 

Cartojani;  

 

7. Proiect de Hotărâre privind completarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Roata de 

Jos, Județul  Giurgiu.  

8. Proiect de Hotărâre privind constatarea încetării de drept înaînte de expirarea duratei normale 

a mandatului de conșilier local în cadrul Conșiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul  

Giurgiu, a dlui Prună Ion cu apartenența politică P.S.D., ca urmare a decesului;  

 

9. Proiect de Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 56 din 26.11.2020 privind aprobarea 

Proiectului “ Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din Comuna Roata de Jos, 

Județul  Giurgiu, în vederea gestionării șituației de pandemie generate de virusul SARS COV 2 și 

a cheltuielilor legate de proiect “ ;  

 

10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a Proiectului 

privind obiectivul “ Extindere Șistem de Alimentare cu Apă în satele Roata de Jos, Roata Mică și 

Sadina, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu”;  

 

11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a Proiectului 

privind obiectivul „Extindere Șistem de Canalizare în satele Roata de Jos, Roata Mică și Sadina, 

comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu”;  

 



12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea implementării obiectivului de investiții “EXTINDERE 

RETELE CANALIZARE, STAȚIE DE EPURARE, STAȚIE VACUUM ÎN SATUL 

CARTOJANI, COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL  GIURGIU”;  

 

 

13. Proiect de Hotărâre privind  alocarea sumei de 50.000,00 lei din transferuri de la bugetul 

local al  comunei  ROATA DE JOS, Județul  Giurgiu  către Spitalul Județean de Urgență 

Giurgiu;  

Înițiator Primarul Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu;  

 

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

investiții și a altor cheltuieli de investiții și dotări independente; 

 

15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri și 

cheltuieli al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, sursa A, prelimînat pentru trimestrul  III 

2021, aprobarea contului de executie bugetului imprumuturilor înterne, sursa C, prelimînat 

pentru trimestrul  III 2021 și aprobarea contului de executie, prelimînat pentru trimestrul  III 

2021, sursa E-primarie și serviciul de utilitati publice;  

 

16. Proiect de hotărâre nr. 64 / 22.10.2021 privind aprobarea Documentației tehnico-economice 

faza S.F., a Devizului General  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de 

investiții ,, FORARE PUT DE MARE ADANCIME SAT ROATA DE JOS, COMUNA ROATA 

DE JOS, JUDEȚUL  GIURGIU,, 

 

17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a Proiectului 

privind obiectivul “MODERNIZARE DRUMURI DE ÎNTERES LOCAL ȘI ȘISTEME DE 

SCURGERE ȘI EVACUARE APE PLUVIALE ÎN COMUNA ROATA DE JOS, 

JUDEȚUL  GIURGIU”;  

 

18. Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 3 luni, respectiv 

noiembrie 2021 – ianuarie 2022.  

 

19. Diverse.  

20. Întrebări, înterpelări.   

 

 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 prezînte procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.08.2021, 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 sedințelor Conșiliului Local al 

comunei Roata de Jos din data de 31.08.2021 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 31.08.2021 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 - Proiect de 

Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

admînistrate și/sau fînanțate din bugetul Conșiliului Local al comunei Roata de Jos, 

Județul  Giurgiu și dă cuvântul dlui primar pentru prezentarea neceșității și oportunității initierii 

proiectului de hotărâre, asa cum este fundamentat prin referatul de aprobare și raportul de 

specialitate . Dna secretar general comuna spune ca în urma controlului A.J.P.I.S. s-a dispus ca 

masura aprobarea acestui plan de actiune pentru anul 2021.  

 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. 3 de pe ordinea de zi - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de 

acțiune privind serviciile sociale admînistrate și/sau fînanțate din bugetul Conșiliului Local 

al comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, așa cum a fost înițiat.  

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotărâre cu un cvorum de 14 voturi 

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

în funcție, în totalitate, prezenți 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. 51 din 26.10.2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale admînistrate și/sau fînanțate din bugetul Conșiliului Local al comunei 

Roata de Jos, Județul  Giurgiu.  

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de 

Hotărâre privind aprobarea Proiect de Hotărâre privind stabilirea șituaţiilor deosebite în 

vederea acordării unor ajutoare de urgenţă, prin dispoziţia primarului.   

 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 a comunei spune ca prăn adresele Instituției Prefectului Județul  

Giurgiu, prin care se impune adoptarea unei hotărâri pentru stabilirea șituaţiilor deosebite în 

vederea acordării unor ajutoare de urgenţă, prin dispoziţia primarului.  

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 Proiect de 

Hotărâre privind stabilirea șituaţiilor deosebite în vederea acordării unor ajutoare de 

urgenţă, prin dispoziţia primarului, așa cum a fost înițiat.  

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotărâre cu un cvorum de 14 voturi 

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

în funcție, în totalitate, prezenți la ședința Conșiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul  

Giurgiu.  

 

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotărâre cu un cvorum de 14 voturi 

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

în funcție, în totalitate  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. 52 din 26.10.2021 privind stabilirea șituaţiilor deosebite în vederea acordării 

unor ajutoare de urgenţă, prin dispoziţia primarului.  

 

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

Proiectul de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Conșiliului Local al Comunei 



Roata de Jos, Județul  Giurgiu în consiliile de administrație ale școlilor gimnaziale nr. 1 și 

nr. 2 din comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu și dă cuvântul dlui. primar pentru prezentarea 

proiectului de hotărâre mai susmenționat.  

Dl primar propune ca reprezentantii Conșiliului local în Conșiliile de administrație ale 

celor doua instituții de învățământ cu personalitate juridică de pe raza comunei Roata de Jos, 

Județul  Giurgiu să fie aceleași persoane ca și anul trecut, respectiv:  

 

I. Pentru Școala Gimnazială nr. 1 Roata de Jos, județul Giurgiu :  

a) Conșilier local Turcu Georgel Aurel,  

b) Conșilier local Miroiu Marin.  

 

II. Pentru Școala Gimnazială nr. 2 Cartojani, Județul  Giurgiu :  

a) Coșilier local Iorga Călin,  

b) Conșilier local Dragne Valentîn. 

 

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

sugestii sau obiecțiuni. 

Nu sunt înscrieri la cuvant și domnul președinte de ședință supune la vot desemnarea 

conșilierilor locali în conșiliile de administrație ale școlilor gimnaziale nr. 1 și nr. 2 de pe raza 

comunei.  

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

Dl. președinte de ședință invită conșilierii locali să înscrie la cuvânt și să facă propuneri.  

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotărâre cu un cvorum de 13 voturi 

“pentru”, 1 vot “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul voturilor exprimate de conșilierii 

locali în funcție, prezenți la ședință în totalitate. A votat împotrivă dl. Dragne Laurentiu Marian. 

 

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

Hotărârea nr. 53 din 26.10.2021 privind desemnarea reprezentanților Conșiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu în conșiliile de administrație ale școlilor 

gimnaziale nr. 1 și nr. 2 din comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, astfel:  

 

I. Pentru Școala Gimnazială nr. 1 Roata de Jos, județul Giurgiu :  

c) Conșilier local Turcu Georgel Aurel,  

d) Conșilier local Miroiu Marîn.  

 

II. Pentru Școala Gimnazială nr. 2 Cartojani, Județul  Giurgiu :  

c) Coșilier local Iorga Călîn,  

d) Conșilier local Dragne Valentîn. 

 

 

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

Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Conșiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, în Comișia pentru evaluarea și așigurarea 

calității în unitățile de învățământ Școala Gimnazială nr. 1 Roata de Jos și Școala 

Gimnazială nr. 2 Cartojani și dă cuvântul dlui. primar pentru prezîntarea proiectului de 

hotărâre mai susmenționat.  

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

propuneri.  

Se înscriu la cuvant dl. Miroiu Marin și Stan Stelu.  

Se dă cuvântul în ordinea înscrierii.  



1.Dl. Miroiu Marin propune desemnarea ca reprezentant al Conșiliului Local în comișia 

mai sus menționată pe dl Calin Anghelin, viceprimarul comunei. 

2.Dl. Stan Stelu propune desemnarea ca reprezentant al Conșiliului Local în comișia mai 

sus menționată, pe dl. Dragne Laurențu Marian.  

Se supun la vot, pe rând, propunerile:  

1. Pentru dl. Calin Anghelin se obține un cvorum de 11 voturi “pentru”, 3 voturi 

“împotrivă”, 0 abțineri, reprezentând totalul voturilor exprimate de conșilierii locali on funcție, 

prezenți la ședință în totalitate.  

2. Pentru dl. Dragne Laurentiu Marian, se obține un cvorum de 11 voturi “împotrivă”, 

3 voturi “pentru”, 0 abțineri, reprezentând totalul voturilor exprimate de conșilierii locali în 

funcție, prezenți la ședință în totalitate.  

În urma votului exprimat se aprobă desemnarea ca reprezentant al Conșiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în Comișia pentru evaluarea și așigurarea 

calității în unitățile de învățământ Școala Gimnazială nr. 1 Roata de Jos și Școala 

Gimnazială nr. 2 Cartojani, dl. Calin Anghelin, viceprimar al comunei Roata de Jos, Județul  

Giurgiu.  

  

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

Hotărârea nr. 54 din 26.10.2021 în Comișia pentru evaluarea și așigurarea calității în 

unitățile de învățământ Școala Gimnazială nr. 1 Roata de Jos și Școala Gimnazială 

nr. 2 Cartojani.  

 

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

Proiect de Hotărâre privind completarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Roata 

de Jos, Județul  Giurgiu și dă cuvântul dlui. primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre.  

Doamna secretar general vorbeste despre completarea Strategiei de Dezvoltare Locala a 

Comunei, la punctele Educatie și Infrastructură socială și includerea punctului Sanatate astfel : 

-La pct. 4 ,– INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ , se va înclude subpunctul 4.4. ,, Construire 

creșă în comuna Roata de Jos”, conform Anexa 1 la prezenta;  

-La pct. 6 – EDUCAȚIE, se va înclude subpunctul 6.9. ,, Dezvoltare învățământ 

profeșional în comuna Roata de Jos ”, conform Anexa 2 la prezenta;  

-Se va înclude punctul nr. 8 – SĂNĂTATE,  și se va înscrie la subpunctul 8.1 obiectivul 

de investiții “ Construire și dotare Centru Medical de Permanență în Comuna Roata de Jos, 

Județul  Giurgiu ”, conform Anexa 3 la prezenta.  

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

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 

completarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu cu 

un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând voturile 

exprimate de conșilierii locali în funcție, prezenți în totalitate  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. 55 din 26.10.2021 privind completarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu.  

 



Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 8 al proiectului de ordine de zi - 

Proiect de Hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului de conșilier local în cadrul Conșiliului Local al Comunei Roata de 

Jos, Județul  Giurgiu, a dlui Prună Ion cu apartenența politică P.S.D., ca urmare a 

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

susmenționat.  

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

dl. Dragne Laurentiu Marian întreabă ce se întamplă în această șituație cu mandatul 

vacant.  

Doamna secretar general raspunde ca va fi validat suplentul urmator pentru care 

formațiunea politică PSD va confirma apartenența politică.  

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

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

În urma votului exprimat se aprobă Proiectul de Hotărâre privind constatarea 

încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de conșilier local în 

cadrul Conșiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, a dlui Prună Ion cu 

apartenența politică P.S.D., ca urmare a decesului cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 

voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul voturilor exprimate de conșilierii locali în 

funcție, prezenți la ședință, în totalitate.  

 

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

Hotărârea nr. 56 din 26.10.2021 privind constatarea încetării de drept înaînte de expirarea 

duratei normale a mandatului de conșilier local în cadrul Conșiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Județul  Giurgiu, a dlui Prună Ion cu apartenența politică P.S.D., ca urmare 

a decesului.  

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 9 al proiectului de ordine de zi - 

Proiect de Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 56 din 26.11.2020 privind aprobarea 

Proiectului “ Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din Comuna Roata 

de Jos, Județul  Giurgiu, în vederea gestionării șituației de pandemie generate de virusul 

SARS COV 2 și a cheltuielilor legate de proiect “ și dă cuvântul dlui. primar pentru 

prezentarea proiectului de hotărâre mai susmenționat. Doamna secretar general informează 

conșiliul ca nu se modifică valoarea totală a poiectului.  

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. 

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

În urma votului exprimat se aprobă Proiect de Hotărâre privind modificarea H.C.L. 

nr. 56 din 26.11.2020 privind aprobarea Proiectului “ Consolidarea capacității unităților de 

învățământ de stat din Comuna Roata de Jos, Județul  Giurgiu, în vederea gestionării 

șituației de pandemie generate de virusul SARS COV 2 și a cheltuielilor legate de proiect “ 

cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul 

voturilor exprimate de conșilierii locali în funcție, prezenți la ședință, în totalitate.  

 

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

Hotărârea nr. 57 din 26.10.2021 privind modificarea H.C.L. nr. 56 din 26.11.2020 privind 

aprobarea Proiectului “ Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din 

Comuna Roata de Jos, Județul  Giurgiu, în vederea gestionării șituației de pandemie 

generate de virusul SARS COV 2 și a cheltuielilor legate de proiect “.  

 

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 10 al proiectului de ordine de zi - 

Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a 



Proiectului privind obiectivul “ Extindere Șistem de Alimentare cu Apă în satele Roata de 

Jos, Roata Mică și Sadina, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu” și dă cuvântul dlui. 

primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre mai susmenționat, despre oportunitatea 

accesarii de fonduri pentru realizarea obiectivului de investiții în conformitate cu prevederile 

prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.95/2021 pentru aprobarea 

Programului National de Investiții “Anghel Saligny”.  

Dl. președinte de ședință invită conșilierii locali să înscrie la cuvânt și să facă propuneri.  

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

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

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

de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației a Proiectului privind obiectivul “ Extindere Șistem de 

Alimentare cu Apă în satele Roata de Jos, Roata Mică și Sadina, comuna Roata de Jos, 

Județul Giurgiu”, cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, 

reprezentând totalul voturilor exprimate de conșilierii locali în funcție, prezenți la ședință, în 

totalitate.  

 

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

Hotărârea nr. 58 din 26.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației a Proiectului privind obiectivul “ Extindere Șistem de Alimentare cu Apă în 

satele Roata de Jos, Roata Mică și Sadina, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu”.   

 

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 11 al proiectului de ordine de zi - 

Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a 

Proiectului privind obiectivul „Extindere Șistem de Canalizare în satele Roata de Jos, 

Roata Mică și Sadina, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu” și dă cuvântul dlui. primar 

pentru prezentarea neceșitatii și oportunitatii initierii proiectului de hotărâre susținute ce însotesc 

proiectul de hotărâre, despre oportunitatea accesarii de fonduri pentru realizarea obiectivului de 

investiții în conformitate cu prevederile prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului 

României nr.95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investiții “Anghel Saligny” 

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

vot.  

În urma votului exprimat pentru acest proiect de hotărâre se obțîne cu un cvorum de 14 

voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul voturilor exprimate de 

conșilierii locali în funcție, prezenți la ședință, în totalitate.  

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

Hotărârea nr. 59 din 26.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației a Proiectului privind obiectivul „Extindere Șistem de Canalizare în satele 

Roata de Jos, Roata Mică și Sadina, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu”.  

 

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 12 al proiectului de ordine de zi - 

Proiect de Hotărâre privind aprobarea implementării obiectivului de investiții 

“EXTINDERE RETELE CANALIZARE, STAȚIE DE EPURARE, STAȚIE VACUUM ÎN 

SATUL CARTOJANI, COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL  GIURGIU” și dă cuvântul 

dlui. primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre mai susmenționat susținut prin materialele 

ce însotesc proiectul de hotărâre, despre această oportunitate de a realiza acest obiectiv de 

investiții prin accesarea de fonduri conform prevederilor despre oportunitatea accesarii de 

fonduri pentru realizarea obiectivului de investiții în conformitate cu prevederile prevederile 



Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.95/2021 pentru aprobarea Programului 

National de Investiții “Anghel Saligny”.  

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 

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

În urma votului exprimat se aprobă Proiect de Hotărâre privind aprobarea 

implementării obiectivului de investiții “EXTINDERE RETELE CANALIZARE, STAȚIE 

DE EPURARE, STAȚIE VACUUM ÎN SATUL CARTOJANI, COMUNA ROATA DE 

JOS, JUDEȚUL  GIURGIU” cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 

abțineri, reprezentând totalul voturilor exprimate de conșilierii locali în funcție, prezenți la 

ședință, în totalitate.  

 

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

Hotărârea nr. 60 din 26.10.2021 privind aprobarea implementării obiectivului de investiții 

“EXTINDERE RETELE CANALIZARE, STAȚIE DE EPURARE, STAȚIE VACUUM ÎN 

SATUL CARTOJANI, COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL  GIURGIU”.  

 

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 13 al proiectului de ordine de zi - 

Proiect de Hotărâre privind  alocarea sumei de 50.000,00 lei din transferuri de la bugetul 

local al  comunei  ROATA DE JOS, Județul  Giurgiu  către Spitalul Județean de Urgență 

Giurgiu și dă cuvântul dlui. primar care prezintă proiectul de hotărâre mai susmenționat. 

Dumnealui spune ca foarte multe u.a.t-uri din judet au adoptăt actul normative prin care vin în 

sprijinul Spitalului Județean Giurgiu, aflat în dificutate datorită pandemiei și a numărului mare 

de cazuri de infectare, a lipsei fondurilor pentru așigurarea serviciilor medicale pentru salvarea 

pacienților infectați cu virusul SARS COV – 2.  

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 

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

În urma votului exprimat se aprobă Proiect de Hotărâre privind  alocarea sumei de 

50.000,00 lei din transferuri de la bugetul local al  comunei  ROATA DE JOS, Județul  

Giurgiu  către Spitalul Județean de Urgență Giurgiu cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 

voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul voturilor exprimate de conșilierii locali în 

funcție, prezenți la ședință, în totalitate.  

  

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

Hotărârea nr. 61 din 26.10.2021 privind  alocarea sumei de 50.000,00 lei din transferuri de 

la bugetul local al  comunei  ROATA DE JOS, Județul  Giurgiu  către Spitalul Județean de 

Urgență Giurgiu.  

 

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 14 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 dă cuvântul dlui. primar 

pentru prezentarea proiectului de hotărâre mai susmenționat. Dumnealui invite pe dna Matei 

Rodica, referent grad profeșional în cadrul Compartimentului Contabilitate Buget Impozite și 

Taxe Locale pentru a aduce lamuriri cu privire la rectificarea bugetului, dacă este cazul.  

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 

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

În urma votului exprimat se aprobă Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului 

local, completarea și modificarea Listei de investiții și a altor cheltuieli de investiții și dotări 

independente cu un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, 



reprezentând totalul voturilor exprimate de conșilierii locali în funcție, prezenți la ședință, în 

totalitate.  

  

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

Hotărârea nr. 62 din 26.10.2021 privind rectificarea bugetului local, completarea și 

modificarea Listei de investiții și a altor cheltuieli de investiții și dotări independente.  

 

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 15 al proiectului de ordine de zi - 

Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri și 

cheltuieli al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, sursa A, preliminat pentru trimestrul  

III 2021, aprobarea contului de executie bugetului împrumuturilor interne, sursa C, 

preliminat pentru trimestrul  III 2021 și aprobarea contului de executie, preliminat pentru 

trimestrul  III 2021, sursa E-primarie și serviciul de utilitati publice și dă cuvântul dlui. 

primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre mai susmenționat. Dumnealui da cuvantu dnei 

Matei Rodica, referent grad profeșional în cadrul Compartimentului Contabilitate Buget 

Impozite și Taxe Locale pentru a aduce lamuriri cu privire la executia bugetului local pe 

Trimestrul al III-lea anul 2021.   

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 

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

În urma votului exprimat se aprobă Proiect de Hotărâre prezentat la punctul nr. 15 cu 

un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul voturilor 

exprimate de conșilierii locali în funcție, prezenți la ședință, în totalitate.  

  

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

Hotărârea nr. 63 din 26.10.2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului local 

de venituri și cheltuieli al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, sursa A, preliminat 

pentru trimestrul  III 2021, aprobarea contului de executie bugetului imprumuturilor 

interne, sursa C, preliminat pentru trimestrul  III 2021 și aprobarea contului de executie, 

preliminat pentru trimestrul  III 2021, sursa E-primarie și serviciul de utilitati publice.  

 

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 16 al proiectului de ordine de zi - 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice faza S.F., a 

Devizului General  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investiții ,, 

FORARE PUT DE MARE ADANCIME SAT ROATA DE JOS, COMUNA ROATA DE 

JOS, JUDEȚUL  GIURGIU,, și dă cuvântul dlui. primar pentru prezentarea proiectului de 

hotărâre mai susmenționat susținut prin materialele ce însotesc proiectul de hotărâre. Dl. primar 

vorbește despre neceșitatea de a realiza acest obiectiv de investiții pentru așigurarea unui serviciu 

eficient de alimentare cu apă în Roata de Jos, Județul  Giurgiu.   

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 

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

În urma votului exprimat se aprobă Proiect de Hotărâre prezentat la punctul 16 cu un 

cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul voturilor 

exprimate de conșilierii locali în funcție, prezenți la ședință, în totalitate.  

 

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

Hotărârea nr. 64 din 26.10.2021 privind aprobarea Documentației tehnico-economice faza 

S.F., a Devizului General  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de 

investiții ,, FORARE PUT DE MARE ADANCIME SAT ROATA DE JOS, COMUNA 

ROATA DE JOS, JUDEȚUL  GIURGIU,, .  



 

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 17 al proiectului de ordine de zi - 

Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a 

Proiectului privind obiectivul “MODERNIZARE DRUMURI DE ÎNTERES LOCAL ȘI 

ȘISTEME DE SCURGERE ȘI EVACUARE APE PLUVIALE ÎN COMUNA ROATA DE 

JOS, JUDEȚUL  GIURGIU” și dă cuvântul dlui. primar pentru prezentarea proiectului de 

hotărâre mai susmenționat susținut prin materialele ce însotesc proiectul de hotărâre. Dl. primar 

vorbește despre această oportunitate de a realiza acest obiectiv de investiții prin accesarea de 

fonduri conform prevederilor despre oportunitatea accesării de fonduri pentru realizarea 

obiectivului de investiții în conformitate cu prevederile prevederile Ordonanței de Urgență a 

Guvernului României nr.95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investiții “Anghel 

Saligny”.   

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 

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

În urma votului exprimat se aprobă Proiect de Hotărâre prezentat la punctul 17 cu un 

cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul voturilor 

exprimate de conșilierii locali în funcție, prezenți la ședință, în totalitate.  

 

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

Hotărârea nr. 65 din 26.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației a Proiectului privind obiectivul “MODERNIZARE DRUMURI DE 

ÎNTERES LOCAL ȘI ȘISTEME DE SCURGERE ȘI EVACUARE APE PLUVIALE ÎN 

COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL  GIURGIU” .  

 

 

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 18 al proiectului de ordine de zi - 

Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 3 luni, respectiv 

noiembrie 2021 – ianuarie 2022 și dă cuvântul dlui. primar pentru prezentarea proiectului de 

hotărâre mai susmenționat.  

Dl. președinte de ședință invită conșilierii locali să se înscrie să facă propuneri pentru 

alegerea președintelui de ședință.  

Se înscriu la cuvant:  

Dl. Miroiu Marin.  Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt. 

Dl. Miroiu Marin propune pe dl. Voicu Ion.    

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

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

În urma votului exprimat se aprobă alegerea președintelui de ședință pentru 3 luni, 

respectiv noiembrie 2021 – ianuarie 2022 în persoana domnului Voicu Ion, conșilier PSD cu 

un cvorum de 14 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul voturilor 

exprimate de conșilierii locali în funcție, prezenți la ședință, în totalitate.  

 

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

Hotărârea nr. 66 din 26.10.2021 alegerea președintelui de ședință pentru 3 luni, respectiv 

noiembrie 2021 – ianuarie 2022 în persoana domnului Voicu Ion .  

 

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 19- Diverse.  

 Sunt invitați conșilierii locali să se înscrie la cuvânt.  

Se înscrie la cuvânt dl. Dragne Laurentiu Marian. Nu mai sunt înscrieri la cuvânt.  



Dl. Dragne Laurentiu Marian propune acordarea unui ajutor pentru înmormântare 

familiei defunctului Pruna Ion, conșilier PSD, având în vedere ca acesta nu avea nici un venit 

exceptând indemnizația de conșilier local. .  

Dl. primar spune că intenționa să acorde un ajutor familiei cunoscând șituația acestora.  

Nu mai sunt discuții.  

 

Dl. Președinte de ședință anunță trecerea la punctul nr. 20- Întrebări, Înterpelări.  

 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 Conșiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu de astăzi 26.10.2021.  

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

 

 

                                                               

Președinte de ședință      Contrasemnează Secretar general comună  

Voicu Ion       Alexandrescu Camelia Constanța   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


