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Proces verbal 

al sedintei extaordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu , 

convocat   de îndată  în data de 24.12.2021 

 

 

 

Încheiat azi data de 24.12.2021, cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară a 

Conșiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, convocat de îndată, ce se 

desfășoară on – line, în șistem de videoconferință, pe aplicatia zoom.  

 

La ședință sunt prezenți conșilierii locali în număr de 15 conșilieri locali în funcție, dl. 

Primar Ghidănac Marin, dna Neata Verginia – consilier juridic cu atributii de secretar comuna 

pe perioada concediului de odihna a  d-nei secretar general comuna  Alexandrescu Camelia, 

dna. Miroiu Ilinca, administrator public,  dna. Sandu Florentina Lilica, consilier Relații cu 

publicul și R.E.C.L., care se ocupă de conectarea în aplicație a consilierilor, dna. Matei Rodica, 

referent grad profesional superior în cadrul Compartimentului Contabilitate Buget impozite și 

Taxe Locale. Dl. Primar, dl. viceprimar Anghel Calin, dl. consilier local 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.   

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

 

Dl. Președinte de ședință Voicu Ion, declară deschisă ședința extaordinară a Consiliului 

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 pentru prezentarea 

Proiectului de ordine de zi al ședinței extraordinare a Conșiliului Local al Comunei Roata de 

Jos, Județul  Giurgiu, convocat de îndată astăzi 24.12.2021, care este urmatorul :  

 

1.- Aprobarea proiectului de ordine de zi a şedinţei extaordinare a Consiliului Local al comunei 

Roata de Jos, convocată ,,de îndată ,, din data de 24.12.2021, orele 11,00. 

 

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

de Jos, convocat  de îndată  din data de 08.12.2021.  

 

3. Proiect de Hotarare privind propunerea de organizare a rețelei școlare la nivelul comunei 

Roata de Jos, județul Giurgiu, pentru anul școlar 2022-2023. 

 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta 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; 

 



4. Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local, a bugetului Serviciului de utilitati 

publice al comunei Roata de Jos, completarea si modificarea listei de investitii și a altor 

cheltuieli de investiții si dotări independente;  

 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta 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; 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a 

bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul 

Giurgiu, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. al IV - lea 2021. 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta 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; 

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 

2022 și alte taxe locale asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2022, 

pentru comuna Roata de Jos, județul Giurgiu 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta 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 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. 

 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

 



Prezinta 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. Intrebării.Interpelari;  

 

9.  Diverse.  

 

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

privire la proiectul de ordine de zi propus de primarul comunei.  

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

.  

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

astăzi 24.12.2021, ce se desfășoară on – line, în sistem de videoconferință .  

 

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

voturile exprimate de consilierii locali în funcție, în totalitate prezenți la ședință, Proiectul de 

ordine de zi, al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu, convocat de îndată, astăzi 24.12.2021, așa cum a fost propus de primarul comunei dl. 

Ghidănac Marin.  

 

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

Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, convocat de îndată și dă cuvântul 

dnei. Jurist cu atribuții de secretar  general al comunei, să prezinte procesul verbal al ședinței 

extraordinare din data de 08.12.2021, respectiv punctul nr. 2 pe ordinea de zi.  

 

Doamna Jurist, întreabă consilierii locali dacă au obiecțiuni cu privire la consemnarea 

procesului verbal al ședinței anterioare. Nu sunt comentarii sau obiecțiuni.  

 

Astfel se  supune la vot, procesul verbal al sedinței extraordinare a Consiliului Local al 

comunei Roata de Jos din data de 08.12.2021 așa cum a fost consemnat.  

 

În urma votului exprimat se aprobă procesul verbal al ședinței Consiliului Local al 

comunei Roata de Jos, județul Giurgiu din data de 08.12.2021 cu un număr de 15 voturi 

« pentru », al conșilierilor locali în funcție, prezenți în totalitate la ședință.  

 

Dl. Președinte de ședință, Voicu Ion, trece la punctul nr. 3 - Proiectul de Hotarare 

privind propunerea de organizare a rețelei școlare la nivelul comunei Roata de Jos, 

județul Giurgiu, pentru anul școlar 2022-2023. 

 

 Proiectul de Hotărâre este însoțit de referatul de aprobare al primarului, raportul de 

specialitate și de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.   

 

 Dna Jurist spune că s-a primit avizul de la Ispectoratul Scolar Giurgiu și se impune 

adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

 



 Dl. președinte de ședință invită consilierii să se înscrie la cuvânt dacă sunt discutii, 

propuneri, obiectiuni, cu privire la proiectul supus dezbaterii.  

 Nu sunt înscrieri la cuvânt și dl. președinte de ședință supune la vot punctul nr. 3 de 

pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre mai sus prezentat.  

 

În urma votului exprimat se aprobă Proiectului de Hotarare privind propunerea de 

organizare a rețelei școlare la nivelul comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, pentru anul 

școlar 2022-2023, inițiat de primarul comunei, cu un cvorum de 15 voturi “pentru”, 0 voturi 

“împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând voturile exprimate de cei 15 consilierii locali în funcție, 

prezenți în totalitate la ședință.  

 

Astfel dl. președinte de ședință, Voicu Ion, constată că a fost adoptată de către Consiliul 

Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, Hotărârea nr. 75 din 24.12.2021  privind 

propunerea de organizare a rețelei școlare la nivelul comunei Roata de Jos, județul 

Giurgiu, pentru anul școlar 2022-2023. 

 

 Dl. Președinte de ședință, Voicu Ion, trece la punctul nr. 4 - Proiect de Hotarare 

privind rectificarea bugetului local, a bugetului Serviciului de utilitati publice al comunei 

Roata de Jos, completarea si modificarea listei de investitii și a altor cheltuieli de investiții 

si dotări independente.  

 Proiectul de Hotărâre este însoțit de referatul de aprobare al primarului, nota de 

fundamentare a Serviciului de Utilități Publice, nota de fundamentare a compartimentelor de 

specialitate din Aparatul de specialitate al primarului, raportul de specialitate și de rapoartele 

de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu.   

 

Este prezentat proiectul de hotărâre. Dl. președinte de ședință dă cuvântul dnei. Matei 

Rodica referent la Compartimentul Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale pentru 

prezentarea modului de  rectificare a bugetului local,  a bugetului Serviciului de utilitati publice 

al comunei Roata de Jos, completarea si modificarea listei de investitii și a altor cheltuieli de 

investiții si dotări independente. 

 

 Dl. președinte de ședință invită consilierii să se înscrie la cuvânt, pentru discutii, 

propuneri, obiectiuni, cu privire la proiectul supus dezbaterii.  

 Nu sunt înscrieri la cuvânt și dl. președinte de ședință supune la vot punctul nr. 4 de 

pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre mai sus prezentat.  

 

În urma votului exprimat se aprobă Proiectul de Hotărâre privind rectificarea 

bugetului local, a bugetului Serviciului de utilitati publice al comunei Roata de Jos, 

completarea si modificarea listei de investitii și a altor cheltuieli de investiții si dotări 

independente, inițiat de primarul comunei, cu un cvorum de 15 voturi “pentru”, 0 voturi 

“împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând voturile exprimate de cei 15 consilierii locali în funcție, 

prezenți în totalitate la ședință.  

 

 Astfel dl. președinte de ședință, Voicu Ion, constată că a fost adoptată de către 

Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, Hotărârea nr. 76 din  24.12.2021 

privind rectificarea bugetului local, a bugetului Serviciului de utilitati publice al comunei 

Roata de Jos, completarea si modificarea listei de investitii și a altor cheltuieli de investiții 

si dotări independente.  

 

  Dl. președinte de ședință, Voicu Ion, trece la punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiectul 

de hotărâre  privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a 



bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Judetul Giurgiu, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. al IV - lea 

2021. 

 

 Proiectul de Hotărâre este însoțit de referatul de aprobare,  raportul de specialitate și 

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  dă cuvântul dnei. Matei Rodica referent  la Compartimentul Contabilitate Buget 

Impozite și Taxe Locale pentru prezentarea acestui Proiect de hotărâre. 

 

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

privire la proiectul de ordine de zi propus de primarul comunei.  

 

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

  

Dl. președinte de ședință supune la vot punctul 5 de pe ordinea de zi, mai sus 

prezentat.  

În urma votului exprimat se aprobă Proiectul de hotărâre  privind aprobarea 

execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice 

subordonate Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. al IV - lea 2021, inițiat de primarul 

comunei cu un cvorum de 15 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând 

voturile exprimate de cei 15 consilierii locali în funcție, prezenți în totalitate la ședință.  

 

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

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, Hotărârea nr. 77 din 24.12.2021, privind aprobarea 

execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice 

subordonate Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. al IV - lea 2021. 

 

Nu mai sunt discutii si dl președinte de sedință  anunță trecerea la punctul nr.  6 de pe 

ordinea de zi a sedinței - Proiect de Hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2022 și alte taxe locale asimilate acestora precum și amenzile 

aplicabile în anul fiscal 2022, pentru comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu și dă cuvântul 

dnei Matei Rodica - referent taxe și impozite, să prezinte acest proiect de hotărâre. 

Dna Matei Rodica vorbeste de  indexarea impozitelor și taxelor locale în 

conformitate cu art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, prevede faptul că, în cazul oricărui impozit sau 

oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza 

unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la 30 aprilie ținând 

cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale 

Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei 

Publice. 

Sumele indexate conform alin. 1 menționat anterior se aprobă prin hotărâre a 

Consiliului Local și se aplică în anul fiscal următor. 



Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea 

impozitelor și taxelor locale aferente anului 2022, consiliile locale vor utiliza rata inflației 

de 2,6%”. 

 

Propunerile de modificare a impozitelor și taxelor pentru anul următor sunt grupate 

în 2 categorii: 

1. Indexarea cu indicele general al inflației 

Codul Fiscal obligă autoritățile locale să indexeze anual impozitele și taxele cu un 

indice comunicat de Ministerul Finanțelor Publice. 

Inflație pe 2020 aplicată pentru 2022: 2,6% ; 

2. Indexearea anuala a sumelor prevazute in tabelul prevazut la art. 470 alin. (5) si 

(6), se face in functie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a 

lunii octombrie a fiecarui an si publicata in Jurnalul Uniunii Europene si de nivelurile 

minime prevazute in Directiva 1999/62/CE, de aplicare la vehiculele grele de marfa.  

Cursul de schimb a monedei euro:4,9475 lei 

Principii urmărite: 

• Impozitarea echitabilă (egală) a unor situații/bunuri similar. 

• Corectarea unor situații/fenomene prin utilizarea taxelor sau a unor cote 

adiționale (impozitele și taxe ca parghie fiscală). 

 

La impozitarea clădirilor se propune, începând cu 1 ianuarie 2022, măsura indexarii 

impozitului/taxei pe clădiri cu un procent de 2,6% rata inflatiei pentru anul 2020. 

 

La impozitarea terenurilor intravilane se propune, începând cu 1 ianuarie 2022, 

măsura indexării impozitului/taxei pe terenuri intravilane cu un procent de 2,6% rata inflatiei 

pentru anul 2020. 

 

La impozitarea terenurilor extravilane se propune, începând cu 1 ianuarie 2022, 

măsura indexarii impozitului/taxei pe terenurile extravilane cu un procent de 2,6% rata inflatiei 

pentru anul 2020. 

 

La impozitarea mijloacelor de transport persoane si marfa se propune, începând cu 

1 ianuarie 2022, măsura indexarii impozitului/taxei pe mijloacele de transport cu un procent de 

2,6% rata inflatiei pentru anul 2020. 

 

Indexarea anuală a sumelor prevazute in tabelul prevazut la art. 470 alin. (5) si (6), se 

face în functie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii 

octombrie a fiecarui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime 

prevăzute în Directiva 1999/62/CE, de aplicare la vehiculele grele de marfă. 

 

Referitor la taxele speciale, adoptate de Consiliul Local în baza art. 484 din Codul 

Fiscal se propune, începând cu 1 ianuarie 2022, măsura indexării cu un procent de 2,6% rata 

inflației pentru anul 2020; 

 

Referitor la taxele locale adoptate de Consiliul Local în baza art. 486 din Codul Fiscal 

se propune, începând cu 1 ianuarie 2022, măsura indexarii cu un procent de 2,6% rata inflației 

pentru anul 2020; 

 

Tabloul complet cu valorile impozabile, impozitele,taxele locale și amenzile,stabilite în 

sume fixe sau cote procentuale pentru anul 2022 este prezentat în anexa la proiectul de hotărâre. 



În conformitate cu prevederile art.266, alin.(6)-(7) din Legea 207/2015, privind codul 

de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, supun spre aprobare anularea 

creantelor bugetului local mai mici de 40 lei, cumulat pe toate sursele, in sold la 31 decembrie 

2021. 

 

 Bonificația prevăzută la art. 462, alin. 2, art. 467, alin. 2, art. 472, alin.2, din Legea nr. 

272/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare se stabilește pentru 

contribuabilii persoane fizice  și juridice care achită cu anticipație până la 31.03.2022 după 

cum urmează: 
a) în cazul impozitului pe clădire la 10%; 

b) în cazul impozitului /taxei pe teren la 10%; 

c) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport la 10%; 

 

Mai precizează că toate aceste modificări se regasesc în tabloul cu valori impozabile, 

anexă la proiectul de hotărâre. 

 

Nu mai sunt discuții și dl. președinte de sedință supune la vot punctul nr. 6 de pe 

ordinea de zi - Proiect de Hotărâre  privind aprobarea  nivelurilor impozitelor și taxelor 

locale pentru anul 2022 și alte taxe locale asimilate acestora precum și amenzile aplicabile 

în anul fiscal 2022, pentru comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

 

Proiectul de hotarare este însoțit de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

 

In urma votului exprimat se aprobă, punctul nr. 6, de pe ordinea de zi, mai sus 

prezentat,  cu un cvorum de 15 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” si 0 ,,abțineri,, 

reprezentând totalul de  voturi exprimate de consilierii locali prezenți la sedință din totalul de 

15 consilieri locali în funcție.  

 

Astfel se adoptă de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, 

HOTĂRÂREA nr. 78 din 24.12.2021 privind aprobarea  nivelurilor impozitelor și taxelor 

locale pentru anul 2022 și alte taxe locale asimilate acestora precum și amenzile aplicabile 

în anul fiscal 2022, pentru comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu. 

 

 Dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi – 

Proiectul  de hotărâre 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. 

 

Dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-nei jurist  care prezinta acest punct.  

Dumneaei spune ca în urma modificării Hotărârii Consiliului Județen 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,  se impune și 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, aceasta modifică câteva articole din 

contract și se va incheia un act aditional în acest sens. 

 



Dl. președinte de sedință întreaba daca mai sunt discuții.  

 

Nu mai sunt alte discuții și dl. presedinte de sedință supune la vot punctul nr. 7 de pe 

ordinea de zi.  

 In urma votului exprimat se aprobă cu unanimitate de voturi ale consilierilor prezenți 

la sedintă, respectiv 15 voturi “pentru”, din totalul de 15 consilieri în funcție, punctul nr. 7 de 

pe ordinea de zi – Proiectul  de hotărâre 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. 

 

Proiectul de hotarare este insotit de referatu de aprobare, raportul de specialitate si de 

avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul 

Giurgiu.  

 

 Astfel se adopta de catre Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu 

Hotararea 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,   în scopul asigurării 

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

vederea realizării serviciilor de deszăpezire. 

 

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

Întrebări, interpelări. 

 Nu sunt înscrieri la cuvânt.  

 

 Drept pentru care dl. președinte de ședință anunță trecerea la punctul nr. 9 - Diverse.  

 

 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 

24.12.2021.  

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

 

                                                                                           

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                       Contrasemnează P.Secretar general u.a.t.  

    VOICU ION                     Jr. Neață Verginia   

 

 

 

 


