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DISPOZITIE NR.  78 /08.02.2022 

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

ordinară, în data de 14.02.2022  

 

 

 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 14.02.2022, ziua de luni, ora 17.00, care va avea loc în Sala de şedinţe a 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, la sediul Primăriei comunei Roata 

de Jos, str. Republicii, nr. 65, etajul 1, judeţul Giurgiu, sub rezerva respectării măsurilor de 

protecție împotriva infectării cu virusul SARS COV 2, cu proiectul ordinii de zi, anexă la 

prezenta dispoziție.  

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

proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.  

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se comunica consilierilor locali in 

format fizic sau prin posta electronica.   

Art.4.  Prezenta dispozitie va fi tansmisa in termenul legal Institutiei Prefectului judetului 

Giurgiu, pentru controlul de legalitate al actelor administrative , de catre secretarul comunei 

Roata de Jos, judetul Giurgiu. 

Art. 5. Cu drept de contestatie in termenul pevazut de Legea 544/2004. 

 

 Primar             Contrasemnează pentru legalitate  

     Ghidana Marin                                                         Secretar General u.a.t.                       

                                                                                Alexandrescu Camelia Constanța  
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ANEXA la DISPOZITIA NR.  78 / 08.02.2022 

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

ordinară, în data de 14.02.2022  

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  

Al ședinței ordinare din data de 14.02.2022, a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Judetul Giurgiu  

 

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

data de 14.02.2022.  

 

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

din data de 31.01.2022.  

 

3. - Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Roata 

de Jos, convocat de îndată în data de 08.02.2022. 

 

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Roata de Jos, a bugetului 

imprumuturilor interne, bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și suvenții, a 

programului de investiții pe anul 2022 și a listelor de investiții și a altor cheltuieli de investiții și 

dotări independente pe anul 2022.  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezinta raport de specialitate 

Compartiment Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale, Compartiment Investiții și Integrare 

Europeană, Compartiment juridic, viza CFP;   

Prezintă aviz: Comisia Economică, Dezvoltare Regională, Integrare Europeană și pentru 

Amenajarea Teritoriului; Comisia juridică și pentru apărarea ordinii publice și Comisia de 

Învățământ, Cultură, Sănătate; 

 

5. Intrebări.Interpelări;  

 

6. Diverse.  

 

       Primar         Secretar general u.a.t.  

   Ghidanac Marin                                             Alexandrescu Camelia Constanta  
 


