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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 79/24.12.2021  

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/08.11.2021 privind aprobarea asocierii 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, prin Serviciul de Utilități Publice, cu Consiliul 

Județean Giurgiu, cu Consiliul Județean Giurgiu,  în scopul asigurării circulației rutiere pe 

drumurile de interes județean, în sezonul de iarnă 2021 – 2022, în vederea realizării 

serviciilor de deszăpezire  

 

 PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, având în 

vedere: 

-Referatul de aprobare a primarului Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 

547/2287/24.12.2021; 

-Adresa 21713/06.12.2021 a consiliului Judetean Giurgiu, înregistrată la Primăria Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu cu nr. 20173/06.12.2021; 

-Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr. 305/02.12.2021 privind modificarea   

HCJ nr. 265/27.10.2021 privind aprobarea asocierii Județului Giurgiu, prin Consiliul Județean 

Giurgiu, cu Comuna Roata de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, în scopul 

asigurării circulației rutiere pe drumurile de interes județean, în sezonul de iarnă 2021 – 2022;  

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 68/08.11.2021 privind aprobarea asocierii 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, prin Serviciul de Utilități Publice, cu Consiliul 

Județean Giurgiu,  în scopul asigurării circulației rutiere pe drumurile de interes județean, în 

sezonul de iarnă 2021 – 2022, în vederea realizării serviciilor de deszăpezire; 

-Prevederile H.C.L. Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 20/2021, privind aprobarea Bugetului 

Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu pe anul 2021, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile Legii 15/2021, privind bugetul de stat pe anul 2021, cu modificările și completările 

ulterioare;  

-Prevederile art. 35 din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

-Prevederile art. 3 lit. a), art. 5 lit. b), art. 7 și art. 22 teza I din O.G. nr. 43/1997, privind regimul  

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

-Prevederile Ordinului nr. 289/2.170/2013 pentru aprobarea reglement[rii tehnice “Normativ 

privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice , indicativ AND 525-2013, cu 

modificările și completările ulterioare;    

-Prevederile art. 195 din 2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, cu 

modificările și completările ulterioare ;  

-Prevederile O.G. 21/2002, privind gospodărirea localităților, cu modificările și completările 

ulterioare;  

-Prevederile art. 7, alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;  

-În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. “a”, alin. (7), lit. „m”, alin. (9), lit. “c”, 

art. 196, alin. (1) si art. 136, alin. (6) , din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare;  
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În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare, propun Consiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

68/08.11.2021 privind aprobarea asocierii Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, prin 

Serviciul de Utilități Publice, cu Consiliul Județean Giurgiu,  în scopul asigurării circulației 

rutiere pe drumurile de interes județean, în sezonul de iarnă 2021 – 2022, în vederea realizării 

serviciilor de deszăpezire si emiterea unei hotărâri în acest sens după cum urmează: 

 

      HOTĂRÂRE 

 

Art. I. Anexa nr.2  la Hotărârea Consiliului Local Roata de Jos nr. 68/08.11.2021 

privind  asocierea Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, prin Serviciul de Utilități Publice, 

serviciu cu pesonalitate juridică înființat în subordinea Consiliului Local al Comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu, cu Consiliul Județean Giurgiu, în scopul asigurării circulației rutiere pe 

drumurile de interes județean, în sezonul de iarnă 2021 – 2022, în vederea realizării serviciilor 

de deszapezire, se modifică după cum urează: 

1. Articolul  4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,  Valoarea prezentului contract, estimată la data încheierii asocierii, este de  

542.388,06 lei. 

 În  funcție de condițiile meteo – rutiere aceasta poate fi modificată, valoarea 

contractului fiind actualizată prin încheierea unui act adițional.  

          Maximum 30% din valoarea contractului va fi achitată COMUNEI pentru achiziționarea 

de material antiderapant și combustibil necesar acționării utilajelor. Această sumă va fi 

justificată până la 31.12.2021 prin facturi. În cazul în care sumele achitate în avans nu vor fi 

utilizate integral, sumele rămase neutilizate se vor returna JUDEȚULUI până la 31.12.2021. 

 Valoarea materialelor achitate în avans va fi dedusă din situațiile de plată prin reținerea 

succesivă a unui procent de 30% din sumele datorate până  la data expirării perioadei pentru 

care s-a încheiat contractul. 

 Diferența de 70% din valoarea estimată a contractului va fi achitată eșalonat, după  

prestarea activităților, pe bază de factură emisă de către COMUNĂ, pentru situații de lucrări  

lunare însoțite de documente justificative, respectiv și fără a se limita la: facturi, avize de 

însoțirea mărfii,  prognoze meteo, etc. 

2. Articolul  5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

,, Art. 5.(1) Prețul utilizat în situațiile de lucrări pentru materialul antiderapant  va 

fi în conformitate cu documentele de achiziție (sare, nisip, soluție antiîngheț) fără a depăți 

valorile estimate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărare, ce face parte întegrantă din prezentul 

contract. 

Prețul utilizat în situațiile de lucrări pentru acționarea utilajelor va fi conform celor 

prevăzute în anexa nr. 1 la hotărare, ce face parte integrantă din prezentul contract, respectiv 

150 lei , fără TVA, care reprezintă un preț mediu de acționare estimat, calculat în funcțiie de 

prestațiile din anul anterior. 

În cazul în care prețul de acționare este cel este mai mic decât cel estimat se va 

deconta la prețul de achiziție, iar în cazul în care prețul este mai mare decât cel estimate , 

diferena de preț se va deconta de către COMUNĂ.” 

3. Articolul  7 se modifică și va avea următorul cuprins:  
,,Art.7. JUDEȚUL va asigura, din bugetul propriu de venituri și cheltuieli, 

contravaloarea orelor de acționare prestate cu utilajele din dotare/închiriate și a  materialului 

antiderapant, în condițiile prevăzute în prezentul contract.” 

4. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  

,, Art. 8. Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

are obligația de a efectua verificarea prin sondaj a activităților care constituie obiectul asocierii, 

iar în cazul constatării unor neconcordanțe între datele raportate și situația de fapt, își rezervă 

dreptul de a nu-și însuși situațiile de plată aferente activităților care nu au fost prestate. 

 



 

JUDEȚUL își va însuși/respinge situațiile de plată aferente serviciilor prestate în termen 

de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii situațiilor de lucrări însoțite de documente 

justificative.” 

5. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  

,,Art. 12. COMUNA va prezenta JUDEȚULUI lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, 

pentru luna precedentă, situația de lucrări însoțită de documente justificative aferente prestării 

serviciilor pe drumul județean. Situația de lucrări nu va cuprinde cheltuieli indirecte și profit. 

JUDEȚUL are obligația de a plăti COMUNEI contravaloarea serviciilor în termen de 

30 de zile de la data emiterii facturii, ulterior verificării și însușirii situațiilor de lucrări.” 

6. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  

,,Art. 29. În cazul neexecutării/executării necorespunzătoare/executării parțiale a 

lucrărilor de întreţinere pe timp de iarnă, asumate prin prezentul acord, suma aferentă se va 

diminua în mod corespunzător cu perioada afectată de aceste neconformități.” 

7. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  

,,Art. 30. În cazul în care materialele de aprovizionare nu vor fi utilizate până la 

finalizarea contractului, acestea vor fi predate JUDEȚULUI în termen de 15 zile de la data 

expirării perioadei pentru care s-a încheiat contractual.” 

            8. În cuprinsul contractului Compartimentul ,,Patrimoniu, coordonare servicii publice 

de interes județean și administrativ” se înlocuiește cu Compartimentul ,, Investitii”,. 

 

 Art. II. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 68/08.11.2021 privind 

aprobarea asocierii Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, prin Serviciul de Utilități Publice, 

cu Consiliul Județean Giurgiu, cu Consiliul Județean Giurgiu,  în scopul asigurării circulației 

rutiere pe drumurile de interes județean, în sezonul de iarnă 2021 – 2022, în vederea realizării 

serviciilor de deszăpezire, rămân neschimbate. 

 

Art. III.. Primarul Comunei Roata de Jos, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărari care va fi comunicată Compartimentului Contabilitate Buget 

Impozite si Taxe Locale, Compartimentului Juridic, Compartimentului Investitii si Integrare 

Europeana, Serviciului Public de Utilități, Consiliului Judetean Giurgiu și Instituției Prefectului 

Județul Giurgiu.  

 

 

 

 

 

 Primar      P. Secretar general u.a.t.  

      Ghidnac Marin                                               Jr. Neață Verginia 

 

 

 

 

 

 

Viză CFP 

    Consilier Păun Mariana Mirela 

 

 
 


