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PROIECT  

 

DISPOZIȚIA nr. 298 / 08.12.2021 

Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în ședință 

extraordinară, în data de 08.11.2021 

 

 PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU,  

 -Ținând cont de prevederile temeiul art. 133, alin. (2), lit. “a”, art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) și  

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

 

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

emite urmatoarea  

 

DISPOZIȚIE 

 

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

ședința extraordinară, astăzi 08 decembrie 2021, ziua de miercuri, orele 14.00, care va avea loc ce va 

avea loc on-line, în procedură electronica, în sistem de videoconferință, ca măsură de proțecție împotriva 

răspândirii și infectării cu COVID – 19, cu proiectul de ordine de zi, conform anexei parte integrantă din 

prezenta dispoziție.  

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

de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispoziție.  

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 Județul 

Giurgiu, pentru controlul de legalitate al actelor administrative, de către secretarul comunei Roata de 

Jos, județul Giurgiu. 

Art. 5. Cu drept de contestație în termenul pevazut de Legea 544/2004, privind contenciosul 

administrativ. 

 

 Primar                Avizează pentru legalitate  

     Ghidănac Marin                       Secretar General comună Alexandrescu Camelia Constanța  
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ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI NR. 298/08.12.2021  

 

PROIECT  

 

 

PROIECTUL DE ORDINE DE ZI  

Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în ședință 

extraordinară, în data de 08.12.2021 

 

 

1. Aprobarea proiectului de ordine de zi al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu convocat de îndată în data de 08 decembrie 2021, orele 14,00.  

 

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

Județul Giurgiu din data de 22.11.2021.  

 

3. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului „CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII 

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, 

ÎN VEDEREA GESTIONĂRII SITUAȚIEI DE PANDEMIE GENERATĂ DE VIRUSUL 

SARS-COV-2”,și a cheltuielilor legate de proiect;  

 

4. Proiectul de Hotărâre Privind rectificarea bugetului local, rectificarea bugetului institutiilor  si 

activitatilor finantate din venituri proprii si subventii completarea si modificarea listelor de investiti si a 

altor cheltuieli de investitii si dotari independente pe surse de finantare;  

 

5. Diverse.  

6. Întrebări, interpelări.  

 

 

 Primar             Avizează pentru legalitate  

     Ghidănac Marin                       Secretar General comună Alexandrescu Camelia Constanța  
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