
JUDEȚUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

Sedinta ordinară 

 

a  

 

CONSILIULUI LOCAL  

AL  

COMUNEI ROATA DE JOS  

 

JUDEȚUL GIURGIU 

 

Din data de 22.11.2021 

 

 

 

Materiale: 

-proces verbal de sedinta, materiale ședință,   

   - H.C.L. nr. 69, 70, 71 72 /22.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUDEŢUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

Sat  Roata de Jos, strada Republicii, nr. 65, tel./fax. 0246266115, adresă e-mail 

cl_roatadejos@yahoo.com, site www.primăriaroaadejos.ro 

CIF 5123608 

PRIMARIA COMUNEI ROATA DE JOS 

NR.281/2031/26.07.2021 

 

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI  

SUPLIMENTAT  

al sedintei ordinare a CONSILIULUI LOCAL al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu 

din data de 27.07.2021, ziua de marți, la orele 17,00, 

ce va avea loc la sediul Primariei Comunei Roata de Jos, din satul Roata de Jos, 

strada Republicii, nr. 65, in sala de consiliu, 

 

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

de 27.07.2021.  

 

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

din data de 30.06.2021.  

 

3. Proiect de Hotarare privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 

luni.  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate: Secretar general u.a.t. și Compartimentul Juridic;  

 

Prezintă aviz: Comisia juridica și pentru apararea ordinei publica; 

 

4. Proiect de Hotârâre privind aprobarea tarifului distinct pentru colectarea şi transportul, stocarea 

temporară, sortarea şi, după caz, pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje gestionate prin 

servicii/operatorii de salubrizare a deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate pentru 

fracție uscată - deşeuri reciclabile, pe raza u.a.t. comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

   

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate 

Administrator public, secretar general u.a.t., Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe 

Locale, 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 II -lea 2021; 

 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  
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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 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; 

 

7. Proiect de hotărâre privind retragerea Comunei Roata de Jos din ,,Asociația pentru 

Supravegherea și protecția animalelor I.V.E.T.S” 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate 

Viceprimar, administrator public, comp. 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Stategiei de dezvoltare a comunei Roata de Jos 

2021-2027; 

 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate 

Viceprimar, Administrator public, secretar general u.a.t.,  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; 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare intocmirii documentatiei 

tehnico-economice , faza Studiu de fezabilitate – forare put de mare adancime, sat Roata de Jos;    

    

 



Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate 

Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale,  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; 

  

 

10. Proiectul de Hotarare privind aprobarea devizului  general actualizat  pentru obiectivul de 

investiții “Extinderea Sistemului Integrat de apă în sat Cartojani, comuna Roata de Jos – 

ETAPA  II” si  a indicatorilor tehnico economici actualizați;  

 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate 

Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale,  Compartiment Investiții, Achiziții și 

Integrare Europeană;   

 

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; 

                      

 

11. Intrebari.Interpelari;  

 

12.  Diverse.  

 

 

 

 

Primar  P. Secretar general u.a.t.  

GHIDANAC MARIN  Jr. Neață Verginia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

Nr. 499/2239/16.11.2021 

 

 

CONVOCATOR 

 

Sedinta de consiliu va avea loc sub rezerva masurilor de protectie necesare prevenirii 

raspandirii infectiei cu coronavirus – COVID 19   

 

 Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu este convocat, în  ședința 

ordinară, în data de 22 noiembrie 2021, luni, orele 14,00, cu următorul proiect de ordine de zi:  

 

PROIECTULUI DE ORDINE DE ZI  

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

convocat în data de 22.11.2021  

 

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.  

 

 

Nr. 

crt.  

Numele și prenumele  Formațiunea 

politică  

Semnătura de confirmare 

convocare  

1 IORGA CĂLIN PNL  

2 TURCU GEORGEL AUREL PNL  

3 MOISE DUMITRU PNL  

4 BOTOROAGĂ COSTEL – DANIEL PNL  

5 CĂLIN ANGHELIN PNL  

6 PĂUN TIBERIU PNL  

7 MOROCAN CONSTANTIN DANIEL PNL  

8 DRAGNE VALENTIN PNL  

9 MIROIU MARIN PNL  

10 VOICU ION PSD  

11 STAN STELU PSD  

12 DRAGNE LAURENȚIU MARIAN PSD  



13 VOICU ROMICĂ MARIAN PSD  

14 PARASCĂ FLORIN PSD  

15 NICA MARIAN MĂDĂLIN (depunere 

jurământ) 

PSD  

 

 Comisiile de specialitate se vor intruni, sub rezerva masurilor de protectie necesare pentru 

prevenirea răspândirii infectiei cu coronavirus – COVID 19, în data de 19.11.2021, vineri, la orele 

10,00, în vederea discutării și avizării proiectelor de hotărâre de mai sus, ce va avea loc în 

procedură de videoconferință, ca măsură împotriva infectării cu virusul SARS COV 2.  

În caz contrar comisiile de specialitate se vor întruni înainte de începerea ședinței de 

consiliu, convocată în data de 22.11.2021, ziua de luni, orele 14,00, în ședință de comisii ce va avea 

loc în procedură de videoconferință, ca măsură împotriva infectării cu virusul SARS COV 2. 

 

Vă rugăm să confirmați pe e-mail cl_roatadejos@yahoo.com primirea convocatorului sau 

prin grupul de pe Whats App – Consiliul Local Roata, imediat ce îl veți primi, cu subiectul Sedință 

ordinară , convocată /22.11.2021/convocator. 

 

 

 

Primar                   Secretar general u.a.t.  

Ghidanac Marin                        Alexandrescu Camelia Constanța  
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JUDETUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

Nr. 516/2256/22.11.2021 

 

 

 

PREZENȚA 

în  ședința ordinară, în data de 22.11.2021, luni, orele 17,00, a Consiliului Local al Comunei Roata 

de Jos, Judetul Giurgiu 

 

 

Nr. 

crt.  

Numele și prenumele  Formațiunea 

politică  

Semnătura de confirmare 

convocare  

1 IORGA CĂLIN PNL  

2 TURCU GEORGEL AUREL PNL  

3 MOISE DUMITRU PNL  

4 BOTOROAGĂ COSTEL – DANIEL PNL  

5 CĂLIN ANGHELIN PNL  

6 PĂUN TIBERIU PNL  

7 MOROCAN CONSTANTIN DANIEL PNL  

8 DRAGNE VALENTIN PNL  

9 MIROIU MARIN PNL  

10 VOICU ION PSD  

11 STAN STELU PSD  

12 NICA MARIAN MĂDĂLIN PSD  

13 DRAGNE LAURENȚIU MARIAN PSD  

14 VOICU ROMICĂ MARIAN PSD  

15 PARASCA  FLORIN PSD  

 

  

Președinte de ședință 

Voicu Ion 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

Sat  Roata de Jos, strada Republicii, nr. 65, tel./fax. 0246266115, adresă e-mail 

cl_roatadejos@yahoo.com, site www.primăriaroaadejos.ro 

CIF 5123608 

PRIMARIA COMUNEI ROATA DE JOS 

NR. 498/2238/16.11.2021 

 

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI  

al sedintei ordinare a CONSILIULUI LOCAL al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu 

din data de 22.11.2021, ziua de luni, la orele 14,00, în procedură de videoconferință  

 

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;   
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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.  

 

 

 

 

Primar  Secretar general u.a.t.  

GHIDĂNAC MARIN  Alexandrescu Camelia Constanța   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

NR. 500/2240/16.11.2021 

 

 

 

CĂTRE  

COMISIILE DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 

ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU  

 

 Prin prezenta se înaintează Proiectul de ordine de zi al ședinței ordinare a Consiliului 

Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, ce va avea loc în procedură de videoconferință, 

ca măsură împotriva infectării cu virusul SARS COV 2, în data de 22.11.2021, ziua de luni, orele 

14,00.  

 

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI  

 

 

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.  

 

 Comisiile de Specialitate se vor intruni în data de de 19.11.2021, ziua vineri, on – line, în 

procedură de videoconferință la orele 10,00 pentru discutarea proiectelor de hotărâre înscrise pe 

ordinea de zi a ședinței ordinare convocată în data de 22.11.2021, orele 14,00, deasemea în aceeași 

provedură, în caz contrar comisiile se vor întruni cel mai târziu până la începerea ședinței, în 

vederea emiterii avizului cu privire la adoptarea proiectelor înaitate în conformitate cu OUG 

nr. 57/2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar  Secretar general u.a.t.  

GHIDĂNAC MARIN  Alexandrescu Camelia Constanța   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

 JUDETUL GIURGIU 

Sat  Roata de Jos, strada Republicii, nr. 65, tel./fax. 0246266115, adresă e-mail 

cl_roatadejos@yahoo.com, site www.primăriaroatadejos.ro 

CIF 5123608 

PRIMAR 

 

PROIECT 

DISPOZITIE NR. 288/16.11.2021 

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu în ședința ordinară, 

în data de 22.11.2021  

 

 

 PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU,  

 Tinând cont de prevederile temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin . (2) , alin, 

(3), lit .(a) alin. (5) , din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;   

 

 În temeiul prevederilor  art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, emite următoarea  

 

DISPOZITIE 

 

Art. 1.  Se convoacă Consiliul Local al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, în şedinţa 

ordinară în data de 22.11.2021, ziua de luni, orele 14.00, care va avea loc în on-line, în procedură 

electronica, în sistem de videoconferință, ca măsură de proțecție împotriva răspândirii și infectării 

cu COVID – 19, cu proiectul ordinii de zi, conform anexei la prezenta dispoziție, anexă ce face 

parte integrantă din prezenta.   

Art.2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra 

proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi, prevăzut de articolul 1 al din prezentei 

dispozitii.   

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se comunică consilierilor locali în 

format fizic sau prin poșta electronică.   

Art.4.  Prezenta dispoziție va fi tansmisă în termenul legal Instituției Prefectului județului 

Giurgiu, pentru controlul de legalitate al actelor administrative, de către secretarul general al 

comunei Roata de Jos, județul Giurgiu. 

Art. 5. Cu drept de contestație în termenul pevăzut de Legea 544/2004. 

 

 Primar         Avizeaza pentru legalitate  

        Primar         Secretar general u.a.t.  

GHIDĂNAC MARIN    Alexandrescu Camelia Constanța   
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JUDETUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

PRIMAR 

 

PROIECT 

 

ANEXA la DISPOZIȚIA NR.  288 / 16.11.2021 

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu în ședința ordinară, 

în data de 22.11.2021  

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  

al ședinței ordinare din data de 22.11.2021, a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos,  

 

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.  
 

 

Primar  Secretar general u.a.t.  

GHIDĂNAC MARIN  Alexandrescu Camelia Constanța   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

 JUDETUL GIURGIU 

Sat  Roata de Jos, strada Republicii, nr. 65, tel./fax. 0246266115, adresă e-mail 

cl_roatadejos@yahoo.com, site www.primăriaroatadejos.ro 

CIF 5123608 

PRIMAR 

 

 

DISPOZITIE NR. 288/16.11.2021 

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu în ședința ordinară, 

în data de 22.11.2021  

 

 

 PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU,  

 Tinând cont de prevederile temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin . (2) , alin, 

(3), lit .(a) alin. (5) , din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;   

 

 În temeiul prevederilor  art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, emite următoarea  

 

DISPOZITIE 

 

Art. 1.  Se convoacă Consiliul Local al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, în şedinţa 

ordinară în data de 22.11.2021, ziua de luni, orele 14.00, care va avea loc în on-line, în procedură 

electronica, în sistem de videoconferință, ca măsură de proțecție împotriva răspândirii și infectării 

cu COVID – 19, cu proiectul ordinii de zi, conform anexei la prezenta dispoziție, anexă ce face 

parte integrantă din prezenta.   

Art.2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra 

proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi, prevăzut de articolul 1 al din prezentei 

dispozitii.   

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se comunică consilierilor locali în 

format fizic sau prin poșta electronică.   

Art.4.  Prezenta dispoziție va fi tansmisă în termenul legal Instituției Prefectului județului 

Giurgiu, pentru controlul de legalitate al actelor administrative, de către secretarul general al 

comunei Roata de Jos, județul Giurgiu. 

Art. 5. Cu drept de contestație în termenul pevăzut de Legea 544/2004. 

 

 Primar                   Contrasemnează pentru legalitate  

                Secretar general u.a.t.  

GHIDĂNAC MARIN    Alexandrescu Camelia Constanța   
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JUDETUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

PRIMAR 

 

 

 

ANEXA la DISPOZIȚIA NR.  288 / 16.11.2021 

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu în ședința ordinară, 

în data de 22.11.2021  

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  

al ședinței ordinare din data de 22.11.2021, a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos,  

 

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.  
 

 

Primar  Secretar general u.a.t.  

GHIDĂNAC MARIN  Alexandrescu Camelia Constanța   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

ROMÂNIA 

 JUDETUL GIURGIU 

Sat  Roata de Jos, strada Republicii, nr. 65, tel./fax. 0246266115, adresă e-mail 

cl_roatadejos@yahoo.com, site www.primăriaroatadejos.ro 

CIF 5123608 

PRIMARIA COMUNEI ROATA DE JOS 

NR. 15/1615/20.07.2021  

 

 

Catre 

 INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL GIURGIU  

 

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 27..07.2021, ziua de marți , la orele 

17,00, Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, este convocat în ședința 

ordinara, ce va avea loc la sediul Primariei Comunei Roata de Jos, din satul Roata de Jos, strada 

Republicii, nr. 65, în sala de consiliu, cu următorul proiect de ordine de zi :  

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI  

 

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

de 27.07.2021.  

 

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

din data de 30.06.2021.  

 

3. Proiect de Hotarare privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 

luni.  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate: Secretar general u.a.t. și Compartimentul Juridic;  

 

Prezintă aviz: Comisia juridica și pentru apararea ordinei publica; 

 

4. Proiect de Hotârâre privind aprobarea tarifului distinct pentru colectarea şi transportul, stocarea 

temporară, sortarea şi, după caz, pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje gestionate prin 

servicii/operatorii de salubrizare a deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate pentru 

fracție uscată - deşeuri reciclabile, pe raza u.a.t. comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

   

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  
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Prezinta raport de specialitate 

Administrator public, secretar general u.a.t., Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe 

Locale, 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 II -lea 2021 

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 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; 

 

7. Proiect de hotărâre privind retragerea  Comunei Roata de Jos din ,,Asociația pentru 

Supravegherea și protecția animalelor I.V.E.T.S” 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate 

Viceprimar, administrator public, comp. 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Stategiei de dezvoltare a comunei Roata de Jos 

2021-2027; 

 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 



Prezinta raport de specialitate 

Viceprimar, Administrator public, secretar general u.a.t.,  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; 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare intocmirii documentatiei 

tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate  pentru construire -put forat,sat Roata de Jos;    

 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate 

Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale, partiment 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; 

              

             

 

10. Intrebari.Interpelari;  

 

11.  Diverse.  

 

 

 

 

Primar  P. Secretar general u.a.t.  

GHIDANAC MARIN  Jr. Neață Verginia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDETUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

Nr. ______/__.02.2021 

 

 

 

PROCES VERBAL  

 

 Incheiat azi data de ___.02.2021, orele ___,____, data de aducere la cunostinta publica, in 

conformitate cu prevederile art. 7, alin. (13) din Legea 52/2003, privind transparenta decizionalã în 

administratia publicã, cu modificarile si completarile ulterioare, prin afisare la sediul Primariei 

Comunei Roata de Jos la AVIZIERUL primariei, Judetul Giurgiu, pe site-ul comunei 

www.comunaroatadejos.ro si pagina MDRAP, a urmatoarul document : 

 

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

din data de ___.02.2021.   

 

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Roata de 

Jos din data de ____.02.2021.  

 

3. Proiect de Hotarare privind aprobarea numarului maxim de asistenti personali ai 

persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru anul 

2021.  

 

4. Proiect de Hotarare privind aprobarea raportului de activitate desfasurata de asistentii 

personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul al anului 2020.  

 

5. Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului lunar de actiuni /lucrari de interes local pentru 

beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

6. Intrebari.Interpelari;  

 

7.  Diverse.  

 

 Data dezbaterii publice este in ziua de ____.02.2021, orele __,___, la sediul Primariei 

Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, in sala de consiliu. 

http://www.comunaroatadejos.ro/


 Pana la aceasta data se pot depune sugestii sau obiectiuni cu privire la proiectul de hotarare 

mai sus enuntat, la sediul primariei, pe fax 0246/266115 sau pe e-mail: cl_roatadejos@yahoo.com.  

 

Primar 

Ghidanac Marin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDETUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

NR. 16281/19.07.2021 

 

 

 

 

 

 

ANUNT 

 

 Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu aduce la cunostinta publica ca azi data de 

19.07.2021, orele 16,00, data de aducere la cunostinta publică, in conformitate cu prevederile art. 7, 

alin. (13) din Legea 52/2003, privind transparenta decizionalã în administratia publicã, cu 

modificarile si completarile ulterioare, prin afisare la sediul Primariei Comunei Roata de Jos la 

AVIZIERUL primariei, Judetul Giurgiu, a urmatoarului document:  

 

1. 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.  

 

2. 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 II -lea 2021; 

3.  

 

Proiectele de Hotarare va fi suspuse dezbaterii Consiliului Local in sedinta ordinara din data 

de 27.07.2021, la orele 17,00, in sala de Consiliu de la etajul primariei din sat Roata de 

Jos,strada Republicii nr. 65, Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu.   

 

In conformitate cu prevederile din Legea 52/2003, privind transparenta decizionalã în 

administratia publicã, republicata, incepand de la data afisarii prezentului anunt pana la data 

dezbaterii publice,  27.07.2021, orele 15,00, se primesc, in  scris, propuneri, sugestii sau opinii cu 
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privire la aprobarea proiectului de hotarare mai sus enuntat, la sediul Primariei Comunei Roata de 

Jos, Judetul Giurgiu, Strada Republicii, nr. 65, la Registratura (la d-na. Paun Mirela Mariana). 

 

 

 

 

Primar 

Ghidanac Marin 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

JUDETUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

CONSILIUL LOCAL 

Nr. 307/2057/27.07.2021 

 

 

Proces verbal 

al sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu din data de 

27.07.2021 

 

 

 

Incheiat azi data de 27.07.2021, cu ocazia intrunirii in sedinta ordinara a Consiliului Local 

al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu. La sedinta sunt prezenti consilierii locali in totalitate, 

respectiv 15 consilieri locali in functie, dl. Primar Ghidanac Marin , dna Neata Verginia – consilier 

juridic cu atributii de secretar comuna pe perioada concesiului de odihna a  d-nei secretar general 

comuna  Alexandrescu Camelia Constanta, dna  Miroiu Ilinca – administrator public , dna. 

Draghiciu Cristina Maria – consilier personal al viceprmarului  si dl Popescu George Adrian – Sef 

SUP. 

Lipseste dl. Consilier Voicu Romica Marian. 

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

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

Dumnealui dă cuvantul d-lui. primar Ghidanac Marin care prezinta Proiectul de ordine de zi al 

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

27.07.2021, care este următorul :  

 

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

de 27.07.2021.  

 

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

din data de 30.06.2021.  

 

3. Proiect de Hotarare privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 

luni.  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate: Secretar general u.a.t. și Compartimentul Juridic;  



 

Prezintă aviz: Comisia juridica și pentru apararea ordinei publica; 

 

4. Proiect de Hotârâre privind aprobarea tarifului distinct pentru colectarea şi transportul, stocarea 

temporară, sortarea şi, după caz, pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje gestionate prin 

servicii/operatorii de salubrizare a deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate pentru 

fracție uscată - deşeuri reciclabile, pe raza u.a.t. comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

   

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate 

Administrator public, secretar general u.a.t., Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe 

Locale, 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 II -lea 2021; 

 

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 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; 

 

7. Proiect de hotărâre privind retragerea Comunei Roata de Jos din ,,Asociația pentru 

Supravegherea și protecția animalelor I.V.E.T.S” 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate 



Viceprimar, administrator public, comp. 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Stategiei de dezvoltare a comunei Roata de Jos 

2021-2027; 

 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate 

Viceprimar, Administrator public, secretar general u.a.t.,  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; 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare intocmirii documentatiei 

tehnico-economice , faza Studiu de fezabilitate – forare put de mare adancime, sat Roata de Jos;    

    

 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate 

Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale,  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; 

                       

 

10. Intrebari.Interpelari;  

 

11.  Diverse.  

 

Dl. președinte de ședință intreaba daca mai sunt si alte propuneri, , comentarii, obiectiuni  

cu privire la ordinea de zi cu care a fost convocat in sedinta ordinara de azi 27.07.2021 a Consiliului 

Local Roata de Jos.. 

 

Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu inca un punct  

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

de 27.07.2021.  

 

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

din data de 30.06.2021.  

 

3. Proiect de Hotarare privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 

luni.  



Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate: Secretar general u.a.t. și Compartimentul Juridic;  

 

Prezintă aviz: Comisia juridica și pentru apararea ordinei publica; 

 

4. Proiect de Hotârâre privind aprobarea tarifului distinct pentru colectarea şi transportul, stocarea 

temporară, sortarea şi, după caz, pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje gestionate prin 

servicii/operatorii de salubrizare a deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate pentru 

fracție uscată - deşeuri reciclabile, pe raza u.a.t. comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

   

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate 

Administrator public, secretar general u.a.t., Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe 

Locale, 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 II -lea 2021; 

 

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 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; 

 

7. Proiect de hotărâre privind retragerea Comunei Roata de Jos din ,,Asociația pentru 

Supravegherea și protecția animalelor I.V.E.T.S” 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  



 

Prezinta raport de specialitate 

Viceprimar, administrator public, comp. 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Stategiei de dezvoltare a comunei Roata de Jos 

2021-2027; 

 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate 

Viceprimar, Administrator public, secretar general u.a.t.,  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; 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare intocmirii documentatiei 

tehnico-economice , faza Studiu de fezabilitate – forare put de mare adancime, sat Roata de Jos;    

    

 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate 

Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale,  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; 

  

 

10. Proiectul de Hotarare privind aprobarea devizului  general actualizat  pentru obiectivul de 

investiții “Extinderea Sistemului Integrat de apă în sat Cartojani, comuna Roata de Jos – 

ETAPA  II” si  a indicatorilor tehnico economici actualizați;  

 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

Prezinta raport de specialitate 

Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale,  Compartiment Investiții, Achiziții și 

Integrare Europeană;   

 

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; 

                      

 



11. Intrebari.Interpelari;  

 

12.  Diverse.  

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, deci nici alte propuneri. Astfel presedintele de sedinta 

supune la vot ordinea de zi suplimentata. 

 

 În urma  votului exprimat se aprobă  Ordinea de zi suplimentata propusa de dl primar cu 

un cvorum de 14 voturi “pentru”, reperezentând voturile exprimate de consilierii prezenți la ședință, 

în totalitate, din totalul de 15 consilieri locali în funcție.  

 

 

 

 

 Dl. Presedinte de ședință Voicu Ion, declară deschisă ședința ordinară a Consiliului Local 

al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și dă cuvântul dnei. Jurist cu atribuții de secretar  general 

al comunei, să prezinte procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.06.2021, respectiv 

punctul nr. 2 pe ordinea de zi.  

Dumneaei întreabă consilierii locali dacă au obiecțiuni cu privire la consemnarea procesului 

verbal al ședinței anterioare. Nu sunt comentarii sau obiectiuni.  

 

Doamna secretar supune la vot, procesul-verbal ale sedinței Consiliului Local al comunei 

Roata de Jos din data de 30.06.2021, așa cum a fost consemnat.  

 

Nu mai sunt discuții cu privire la procesul verbal al ședinței Consiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu, din data de 30.06.2021, așa cum a fost consemnat și supus spre 

aprobare Consiliului Local .  

În urma votului exprimat se aprobă procesul verbal al sedinței Consiliului Local al comunei 

Roata de Jos din data de 30.06.2021 cu un numar de 14 voturi « pentru »  din totalul consilierilor 

locali în  prezenți la ședință, din totalul de 15 consilieri locali în funcție.  

 

 

Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 3, de pe ordinea de zi - Proiect de Hotarare 

privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.  

Dl. Președinte de ședință dă cuvantul dnei. Secretar pentru a prezenta proiectul de hotărâre 

si invita consilierii sa faca propuneri. 

Dl. Calina Anghelin propune pe dl Voicu Ion. 

Nu mai sunt alte propuneri.  .  

D-na. secretar arata ca proiectul de hotarare este insotit de avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.  

 

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de Hotarare 

privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni, august- octombrie. 

In urma votului exprimat se aproba cu un numar de 14 voturi « pentru »  din totalul 

consilierilor locali în  prezenți la ședință, din totalul de 15 consilieri locali în funcție.  

 

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al comunei Roata de Jos, Hotararea nr.  

35/27.07.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.  

 

Dl. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul 4 de pe ordinea de zi  -Proiect de 

Hotârâre privind aprobarea tarifului distinct pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, 



sortarea şi, după caz, pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje gestionate prin servicii/operatorii de 

salubrizare a deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate pentru fracție uscată - deşeuri 

reciclabile, pe raza u.a.t. comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu;   

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu ” si da cuvantul d-nei administrator 

public care prezinta acest punct.  

  D-na. administrator  vorbeste despre necesitatea aprobarii tarifului distinct pentru 

colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi, după caz, pentru valorificarea deşeurilor de 

ambalaje gestionate prin servicii/operatorii de salubrizare a deşeurilor de către beneficiarii 

serviciului de salubritate pentru fracție uscată - deşeuri reciclabile, pe raza u.a.t. comuna Roata de 

Jos, Județul Giurgiu. 

OIREP-ul este operatorul economic legal constituit care implementeaza obligatiile privind 

raspunderea extnsa a producatorilor privind modalitatea de gestionarea a ambalajelor si a 

deseuruilor din ambalaje. 

Dna. Administrator public spune ca vom primii 436,63lei/ton afara TVA , pentru colectarea 

, transportul sortarea si valorificarea deseurilor reciclabile. 

Dl. consilier Dragne Laurentiu Marian intreba  daca acest pret va fi pentru toata zona, sau 

numai pentru noi. 

Dna. Administrator public spune ca acest pret va fi pentru toata zona, iar banii care ii vom 

primi, se va achita gunoiul menajer. 

Dl. consilier mai intreaba cum se vor intoarce acesti bani catre populatie. 

……………………………….. 

 Dl. consilier Turcu Georgel Aurel intreaba daca se stie cate tone de gunoi se colecteaza. 

 Dna. Administrator public spune ca se stie cat se colecteaza deoarece exista bonuri de cantar 

care insotesc facture. 

 Dl. Dragne Laurentiu propune achizitionarea unui cantar pentru a se putea tine sub control 

cantitatea de gunoi colectata pe raza comunei, mai spune ca aceasta achizitie  ar fi mult mai 

importanta ca altele. 

 Dl. Dragne spune că ar fi bine ca SUP -ul sa delege o persoana care sa se ocupe de 

colectarea gunoiului. 

 Dl. Primar spune că l-a delegat pe dl. viceprimar sa se ocupe de acest lucru , insa nu s-au 

vazut rezultatele.  

 Dl. Dragne Laurentiu intreaba daca in acest moment platim pentru gunoiul reciclabil. 

 Dna  administrator spune ca firma de salubrizare nu factureaza pentru gunoiul menajer, dar 

cons 

 Dna. Administrator spune ca pentru o mai buna gestionare a situatiei ar fi bine ca masinile 

care colecteaza si transporta gunoiul menajer sa fie verificate. 

 Dl. raurentiu insista pe achizitionarea unui cantar, si asta ar rezolva toate problemele. 

 Nu mai sunt discutii. 

D-na. secretar arata ca proiectul de hotarare este insotit de avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.  

 

Dl. Presedinte de sedinta supun la vot Proiect de Hotârâre privind aprobarea tarifului distinct 

pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi, după caz, pentru valorificarea 

deşeurilor de ambalaje gestionate prin servicii/operatorii de salubrizare a deşeurilor de către 

beneficiarii serviciului de salubritate pentru fracție uscată - deşeuri reciclabile, pe raza u.a.t. comuna 

Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

In urma votului exprimat se aproba cu un numar de 14 voturi « pentru »  din totalul 

consilierilor locali în  prezenți la ședință, din totalul de 15 consilieri locali în funcție.  

 

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al comunei Roata de Jos, Hotararea nr.  

36/27.07.2021 privind aprobarea tarifului distinct pentru colectarea şi transportul, stocarea 



temporară, sortarea şi, după caz, pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje gestionate prin 

servicii/operatorii de salubrizare a deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate 

pentru fracție uscată - deşeuri reciclabile, pe raza u.a.t. comuna Roata de Jos, Județul 

Giurgiu;  

 Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 5, de pe ordinea de zi – 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 II -lea 2021; 

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Dl. Președinte de ședință dă cuvantul dnei. Secretar pentru a prezenta proiectul de hotărâre 

care vorbeste despre necesitatea aprobarii proiectului de hotarare. 

D-na. secretar arata ca proiectul de hotarare este insotit de avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.  

 

Nu mai sunt alte discutii si dl presedinte de sedinta supune la vot punctul 5 de pe ordinea de 

zi – 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 II -lea 2021. 

In urma votului exprimat se aproba cu un numar de 14 voturi « pentru »  din totalul 

consilierilor locali în  prezenți la ședință, din totalul de 15 consilieri locali în funcție.  

 

Astfel se adopta de catre Consiliul Local al comunei Roata de Jos, Hotararea nr.  

37/27.07.2021  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 II -lea 2021; 

 

 Dl. Presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi - 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;  

 Dumnealui da cuvantul dlui. Primar pentru a aduce lamurii cu privire la rectificarea 

bugetului. 

 DL. Dragne Laurentiu intreaba ce reprezinta ,,Extindere sistem Video,, 

 Dl. Primar spune ca se impune acest lucru pentru ca la statia de epurare se face mereu 

curat si in cateva zile este la loc, si poate asa vom  tine situatia sub control, mai ales la iesirile din 

localiatate, si ca pentru acest lucru vom primi ajutur si de la Digi. 

 Dl. Dragne Laurentiu mai intreaba si de Extindere apa Cartojani. 

 Dl. Primar spune ca este vorba de un rest de 1,9 km. care ar mai fi de realizat in satul 

Cartojani pentru a beneficia toata localitatea de apa, este vorba de cateva stradute mai mici. 

 Mai intreaba dlui. si de prevederea bugetara de 100 mii lei de la iluminat public. 

 Dl. Primar spune ca aceia sunt pentru schimbat lampile de la iluminatul public si acest 

lucru se face cu Serviciul de utilitati publice. 

 Dl. Dragne Laurentiu întreaba si ce cei 25 de mii – construire sopru pe structura metalica 

si ca acolo s-au investit multi bani si considera ca nu era necesara o asemenea investitie. 

 Dl. Primar ilinvita la acel obiectiv sa vada ce s-a facut. 

 Dl. Dragne Laurentiu solicita ca la urmatoarea sedinta de consiliu sa i se puna la dispozitie 

tot documentele aferente investitie( hala), contracte, facturi, oferte, etc.  

 Mai solicita dlui. si raport de activitate pe ore si zile de la SUP. 

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. 

  Proiectul de hotarare este insotit de avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.  



Nu mai sunt alte discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 6 de pe 

ordinea de zi.  

 In urma votului exprimat se aproba 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, cu un numar 

de 14 voturi « pentru »  din totalul consilierilor locali în  prezenți la ședință, din totalul de 15 

consilieri locali în funcție.  

 

Astfel Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu adopta Hotararea nr. 38 / 

27.07.2021 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. presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi - Proiect de 

hotărâre privind retragerea Comunei Roata de Jos din ,,Asociația pentru Supravegherea și protecția 

animalelor I.V.E.T.S” 

 

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

Dumneaei spune ca se impune acest lucru intrucat la sedinta Adunarii Generale a Aociatiei 

ASPA- IVETS din 18.02.2020 s-a stabilit cotizatie fixa pentru fiecare membru si se va achita lunar 

in mod egal pentru toate u.at. -urile membre.   

Dl.  Dragne Laurentiu solicita prezentarea unei situatii la urmatoarea sedinta, care sa 

cuprinda activitatea desfasurata de raza comunei de catre ivets , precum si cheltuieliile aferente. 

 

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii.  

Nu mai sunt alte discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 7 de pe 

ordinea de zi.  

In urma votului exprimat se aproba cu unanimitate de voturi ale consilierilor prezenti la sedinta, 

respectiv 14 voturi “pentru”, din totalul de 15 consilieri in functie, punctul nr. 7 de pe ordinea de 

zi - Proiect de hotărâre privind retragerea Comunei Roata de Jos din ,,Asociația pentru 

Supravegherea și protecția animalelor I.V.E.T.S” 

Proiectul de hotarare este insotit 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. 

39/27.07.2021  privind retragerea Comunei Roata de Jos din ,,Asociația pentru 

Supravegherea și protecția animalelor I.V.E.T.S” 

 

 Nu mai sunt discutii si dl. Presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 8 de pe 

ordinea de zi - Proiect de Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvolatare a comunei 

Roata de Jos, 2021-2027 si da cuvantul d-lui. Primar pentru a prezenta proiectul de hotarare 

anuntat.  

 Dl. Primar prezinta punctul nr. 8 si invita pe dna. Draghiciu Cristina - consilierul personal 

al viceprimarului sa vorbeasca despre acest punct. 

 Dna. Draghiciu Cristina prezinta etapele de realizare a Strategiei de dezvolatare a comunei 

Roata de Jos, 2021-2027, aratand importanta aprobarii acestui document ce cuprinde directiile de 

dezvolatare a localitatii pentru urmatorii sapte ani. 

Nu mai sunt alte discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 8 de pe 

ordinea de zi.  

 In urma votului exprimat se aproba cu unanimitate de voturi ale consilierilor prezenti la 

sedinta, respectiv 14 voturi “pentru”, din totalul de 15 consilieri in functie, punctul nr. 8 de pe 



ordinea de zi - Proiect de Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvolatare a comunei 

Roata de Jos, 2021-2027  

Proiectul de hotarare este insotit 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. 40/27.07.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvolatare a comunei Roata de 

Jos, 2021-2027.  

Nu mai sunt discutii si dl. Presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 9 de pe 

ordinea de zi - Proiect de Hotarare privind aprobarea cheltuielilor necesare intocmirii 

documentatiei tehnico economice , faza Studiu de fezabilitate – forare put de mare adancime , 

sat Roata de Jos si da cuvantul d-lui. Primar pentru a prezenta proiectul de hotarare anuntat.  

 Dl. Primar si invita pe dna. Draghiciu Cristina - consilierul personal al viceprimarului sa 

vorbeasca despre acest punct. 

 

Dna Draghiciu Cristina  arata faptul ca realizarea acestui foraj este necesara pentru a putea 

asigura debitul de apa , incusiv pentru reteaua de hidranti stradali. In baza acestei hotarari se va 

aproba realizarea documentatiilor si  stabirea amplasamentului si detaliile constructive ale 

forajului.  

 

Nu mai sunt alte discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr.9 de pe 

ordinea de zi.  

 In urma votului exprimat se aproba cu unanimitate de voturi ale consilierilor prezenti la 

sedinta, respectiv 14 voturi “pentru”, din totalul de 15 consilieri in functie, punctul nr. 9 de pe 

ordinea de zi - Proiect de Hotarare privind aprobarea cheltuielilor necesare intocmirii 

documentatiei tehnico economice , faza Studiu de fezabilitate – forare put de mare adancime , 

sat Roata de Jos. 

Proiectul de hotarare este insotit 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. 41/27.07. 2021 privind aprobarea cheltuielilor necesare intocmirii 

documentatiei tehnico - economice , faza Studiu de fezabilitate – forare put de mare 

adancime, sat Roata de Jos.  

Nu mai sunt discutii si dl. Presedinte de sedinta anunta trecerea la punctul nr. 10 de pe ordinea de 

zi – Proiectul de Hotarare privind aprobarea devizului  general actualizat  pentru obiectivul de 

investiții “Extinderea Sistemului Integrat de apă în sat Cartojani, comuna Roata de Jos – 

ETAPA  II” si  a indicatorilor tehnico economici actualizați si da cuvantul d-lui. Primar pentru a 

prezenta proiectul de hotarare anuntat.  

 Dl. Primar invita pe dna. Draghiciu Cristina - sa vorbeasca despre acest proiect. 

 

Dna Cristina prezinta necesitate aprobarii actualizarii devizului general ca urmare a 

modificarii solutiei constructive pentru realizarea bransamentelor dar si ca urmare a cresterilor 

preturilor la manopera, materiale si echipamente, astfel, fata de varianta initiala, acuma se propune 

realizarea bransamentelor prin subraversare (foraj orizontal) a strazilor asfltate. 

 

 

Nu mai sunt alte intrebari sau discutii si dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul nr. 

10 de pe ordinea de zi.  

 In urma votului exprimat se aproba cu unanimitate de voturi ale consilierilor prezenti la 

sedinta, respectiv 14 voturi “pentru”, din totalul de 15 consilieri in functie, punctul nr. 10 de pe 

ordinea de zi - Proiect de Hotarare privind aprobarea devizului  general actualizat  pentru 



obiectivul de investiții “Extinderea Sistemului Integrat de apă în sat Cartojani, comuna Roata 

de Jos – ETAPA  II” si  a indicatorilor tehnico economici actualizați;  

 Proiectul de hotarare este insotit 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. 42/27.07. 2021 privind aprobarea devizului  general actualizat  pentru 

obiectivul de investiții “Extinderea Sistemului Integrat de apă în sat Cartojani, comuna Roata 

de Jos – ETAPA  II” si  a indicatorilor tehnico economici actualizați.  

 

Dl. președinte de ședință, Voicu Ion, trece la punctul nr. 11 - Intrebări.Interpelări.  

 Sunt invitați consilierii locali să se înscrie la cuvânt.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt.  

 

Dl. președinte de ședintă Voicu Ion, trece la punctul 12 - Diverse.  

 Sunt invitați consilierii locali să se înscrie la cuvânt.  

Se înscrie la cuvânt : Dragne Laurențiu Marian si dl. Stan Stelu. Nu mai sunt înscrieri la 

cuvânt.  

Dl. Dragne Laurențiu Marian si dl Turcu Georgel Aurel solicita initierea unei proiect de 

hotarare prin care sa se aprobe necesare pentru montarea de limitatoare de viteza in interiorul 

localitatii. 

 Dl primar SPUNE CA SE VA initia acest proiect de hotarare, dar trebuie sa avem in 

veddere faptul ca , anterior mantarii dispozitivelor de limitatoare a vitezei treebuie intocmit un 

studio ce va fi aprobat de Inspevctoratul Judetean al Politiei Rutiere Giurgiu.  

 Dl. Stan Stelu spune ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Nu mai sunt discuții și dl. Președinte de ședință declară închisă ședința ordinară a 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu de astăzi  27.07.2021.  

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

 

 

 

                                                                   

                         

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

    VOICU ION                     Jr. Neață Verginia   



 

 

 

 

 

 

 


