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Proces verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, în data de 

31.01.2022,  

 

Încheiat azi data de 31.01.2022, cu ocazia întrunirii în ședința ordinară a Consiliului Local 

al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, ce se va desfășura on – line, în șistem de 

videoconferință, pe aplicatia zoom, ca masură pentru prevenirea înfecției cu virusul COVID – 19.   

La ședință sunt prezenți consilierii locali în număr de 15 consilieri locali în funcție, din 

totalul de 15 mandate de consilieri locali, dl. Primar Ghidănac Marin, secretarul general al comunei, 

d-na. Alexandrescu Camelia Constanta, dna Miroiu Ilinca, adminstrator public al comunei, dna 

Moise Adriana Alina – consilier în cadrul Compartimentului Investitii Achiziții, Integrare 

Europeană, d-na. Neață Verginia, consilier juridic, dna. Matei Rodica, referent grad profeșional 

superior, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Buget, Impozite și Taxe Locale. Dl. viceprimar 

Anghel Calin, dl. 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.  Dl. Miroiu 

Marin nu a reușit sa se conecteze la aplicatie, motiv pentru care a venit la sediul primăriei. Sunt 

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

Domnul conșilier, Moise Dumitru, este prezent în ședință prin apelare pe un alt mobil, cu 

microfonul deschis.  

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 cuvântul d-lui. primar Ghidanac Marin care prezintă Proiectul de ordine de zi al 

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

31.01.2022, care este urmatorul :  

 

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

de 31.01.2022.  

 

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

Jos convocat de îndată de 24.12.2021.  

 

3. Aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Planului lunar de actiuni /lucrări de interes 

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

completarile ulterioare;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezintă raport de specialitate 

Compartimentul Autoritate tutelară, Asistență socială și Arhivă și Compartiment Juridic;   

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

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

Invățământ, Cultura, Sanatate;  

 



4. Aprobarea Proiectului de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 

3 luni, respectiv februarie, martie, aprilie 2022;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezintă raport de specialitate 

Compartiment Juridic;   

Prezintă aviz: Comisia juridică și pentru apărarea ordinii publice și Comisia de Învățământ, Cultură, 

Sănătate;  

 

5. Proiect de Hotărâre privind modificarea H.C.L. 52/26.10.2021 privind stabilirea situaţiilor 

deosebite în vederea acordării unor ajutoare de urgenţă, prin dispoziţia primarului;  

Iniţiator: Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

Prezintă raport de specialitate 

Compartimentul Autoritate tutelară, Asistență socială și Arhivă, Compartimentul Buget 

Contabilitate Impozite si Taxe Locale, viza C.F.P. și Compartiment Juridic;   

Prezintă aviz: Comisia Economica, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si pentru 

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

Învățământ, Cultură, Sănătate;  

 

6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului local, a 

excedentului bugetului împrumuturilor interne și a excedentului bugetului instituțiilor finanțate din 

venituri proprii și subvenții înregistrate la sfârșitul anului 2021;  

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 Economică, Dezvoltare Regională, Integrare Europeană și pentru 

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

Invățământ, Cultura, Sanatate;  

 

7. Proiect de Hotărâre procedura privind atribuirea contractelor de achizitii publice în baza 

prevederilor art. 31 din legea 98/2016 privind achizitiile publice;  

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 Economică, Dezvoltare Regională, Integrare Europeană și pentru 

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

Invățământ, Cultura, Sanatate;  

 

 

8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Devizului general estimativ, actualizat a Cererii de 

finanțare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem de 

alimentare cu apă în satele Roata de Jos și Sadina, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu” ;  

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 Economică, Dezvoltare Regională, Integrare Europeană și pentru 

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

Invățământ, Cultura, Sanatate;  

 

 

9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Devizului general estimativ, actualizat a Cererii de 

finanțare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem de 

canalizare în satele Roata de Jos și Sadina, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu” ;  

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 Economică, Dezvoltare Regională, Integrare Europeană și pentru 

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

Invățământ, Cultura, Sanatate;  

 

 

10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice faza PT, a Devizului 

general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții  “Extindere sistem de 

alimentare cu apă în satul Roata Mică, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu” ;  

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 Economică, Dezvoltare Regională, Integrare Europeană și pentru 

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

Invățământ, Cultura, Sanatate;  

 

11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice faza PT, a Devizului 

general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem de 

canalizare în satul Roata Mică, comuna Roata de Jos, Județul 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 Economică, Dezvoltare Regională, Integrare Europeană și pentru 

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

Invățământ, Cultura, Sanatate;  

 

12.  Întrebări.Interpelări;  

 

13.  Diverse.  

 

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

al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și dă cuvântul secretarului general al comunei, să prezinte 

procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local convocat de îndată în data de 

24.12.2022, respectiv punctul nr. 2 pe ordinea de zi.  



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

verbal al ședinței anterioare. Nu sunt comentarii sau obiecțiuni.  

 

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

Roata de Jos din data de 24.12.2022 așa cum a fost consemnat.  

 

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

Roata de Jos din data de 24.12.2022 cu un număr de 15 voturi « pentru », al consilierilor locali în 

funcție, prezenți la ședință, în totalitate.  

 

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 3, de pe ordinea de zi – Aprobarea 

Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Planului lunar de actiuni /lucrări de interes local 

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

ulterioare, proiect inițiat de primarulcomunei Roata de Jos,Judeâtul Giurgiu și dă cuvântul dlui 

primar pentru prezentarea neceșității și oportunității initierii proiectului de hotărâre, asa cum este 

fundamentat prin referatul de aprobare și raportul de specialitate . Dna secretar general comuna 

spune ca în fiecare an se aprobă acest plan lunar de acțiuni..  

 Proiectul de hotărâre este însoțit de avizele favorabile ale comișiilor de specialitate.   

Dl. președinte de ședință invită conșilierii locali să se înscrie la cuvânt.   

 Nu sunt discuții, cu privire la acest punct și domnul președinte de ședință supune la vot 

punctul nr. 3 de pe ordinea de zi – Aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea 

Planului lunar de actiuni /lucrări de interes local pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind 

venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, așa cum a fost inițiat.  

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotărâre cu un cvorum de 15 voturi 

“pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând voturile exprimate de consilierii în funcție 

prezenti la ședința de consiliu în totalitate.  

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

Hotărârea nr. 1 din 31.01.2022 privind aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea 

Planului lunar de actiuni /lucrări de interes local pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind 

venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 4 de pe ordinea de zi – Aprobarea 

Proiectului de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni, 

respectiv februarie, martie, aprilie 2022.   

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 2 al proiectului de ordine de zi - 

Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 3 luni, respectiv 

februarie, martie, aprilie 2022 și dă cuvântul dlui. primar pentru prezentarea proiectului de 

hotărâre mai susmenționat.  

Dl. președinte de ședință invită consilierii locali să se înscrie să facă propuneri pentru 

alegerea președintelui de ședință.  

Se înscriu la cuvant:  

Dl. Miroiu Marin si dl. Dragne Laureniu Marian.  Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt. 

Dl. Miroiu Marin propune pe dl. Voicu Ion. Aceeasi propunere o face si dl. Dragne 

Laurențțiu.     

Nu sunt discuții, cu privire la acest punct și domnul președinte de ședință supune la vot 

sProiectul de hotărâre este însoțit de avizele favorabile ale comișiilor de specialitate.   

În urma votului exprimat se aprobă alegerea președintelui de ședință pentru 3 luni, 

respectiv februarie, martie, aprilie 2022 în persoana domnului Voicu Ion, conșilier PSD cu un 

cvorum de 15 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul voturilor 

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

 



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

Hotărârea nr. 2 din 31.01.2022 alegerea președintelui de ședință pentru 3 luni, respectiv 

februarie, martie, aprilie 2022 în persoana domnului Voicu Ion .  

 

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 5 al proiectului de ordine de zi – 

Aprobarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea H.C.L. 52/26.10.2021 privind 

stabilirea situaţiilor deosebite în vederea acordării unor ajutoare de urgenţă, prin dispoziţia 

primarului și dă cuvântul dlui. primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre mai susmenționat.  

Dna secretar general prezinta necesitatea si oportunitatea inițierii acestui proiect, asa cum se 

indica prin referatul Instituției Prefectului Județului Giurgiu, privind controlul legalității actului 

administrativ. 

 

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

sugestii sau obiecțiuni. 

Nu sunt înscrieri la cuvant și domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de 

hotarare. 

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

Dl. președinte de ședință invită consilierii locali să înscrie la cuvânt și să facă propuneri. Nu 

sunt inscrieri la cuvant.  

În urma votului exprimat se aprobă proiectul de hotărâre cu un cvorum de 15 voturi 

“pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul voturilor exprimate de consilierii 

locali în funcție, prezenți la ședință în totalitate.  

 

Astfel se adoptă de către Conșiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, 

Hotărârea nr. 3 din 31.01.2022 privind aprobarea modificarii H.C.L. 52/26.10.2021 privind 

stabilirea situaţiilor deosebite în vederea acordării unor ajutoare de urgenţă, prin dispoziţia 

primarului  

  

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 6 al proiectului de ordine de zi – 

Aprobarea Proiectului de Hotărâre procedura privind atribuirea contractelor de achizitii publice în 

baza prevederilor art. 31 din legea 98/2016 privind achizitiile publice și dă cuvântul dlui. primar 

pentru prezentarea proiectului de hotărâre mai susmenționat al carui initiator este. 

Dna secretar general spune ca scopul prezentei proceduri este de a stabili 

modalitatea/procesul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare, servicii și execuție 

lucrări pentru realizarea interesului public în baza prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind 

achizițiile publice de către Comuna Roata de Jos, Serviciului de Utilități Publice al comunei Roata 

de Jos, pentru care Consiliul local al Comunei Roata de Jos este autoritate tutelară.  

Dl. președinte de ședință invită conșilierii locali să se înscrie la cuvânt.   

Nu sunt discuții, cu privire la acest punct și domnul președinte de ședință supune la vot 

Proiectul de hotărâre este însoțit de avizele favorabile ale comișiilor de specialitate.   

În urma votului exprimat se aprobă punctul 6 al proiectului de ordine de zi – Aprobarea 

Proiectului de Hotărâre procedura privind atribuirea contractelor de achizitii publice în baza 

prevederilor art. 31 din legea 98/2016 privind achizitiile publice cu un cvorum de 15 voturi 

“pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul voturilor exprimate de conșilierii 

locali în funcție, prezenți la ședință, în totalitate.  

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

Hotărârea nr. 4 din 31.01.2022 privind aprobarea procedurii privind atribuirea contractelor 

de achizitii publice în baza prevederilor art. 31 din legea 98/2016 privind achizitiile publice.  

 

 



 Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 7 al proiectului de ordine de zi – 

Aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului 

bugetului local, a excedentului bugetului împrumuturilor interne și a excedentului bugetului 

instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții înregistrate la sfârșitul anului 2021 și dă 

cuvântul dlui. primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre.  

Dumnealui invite pe dna Matei Rodica, referent grad professional superior în cadrul 

Compartimentului Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale pentru a aduce lamuriri cu privire la 

utilizărea în anul 2022 a excedentului bugetului local, a excedentului bugetului împrumuturilor 

interne și a excedentului bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții înregistrate 

la sfârșitul anului 2021, dacă este cazul.  

Dl. președinte de ședință invită consilierii locali să se înscrie la cuvânt.   

Nu sunt discuții, cu privire la acest punct și domnul președinte de ședință supune la vot 

proiectul de hotărâre.  

Proiectul de hotărâre este însoțit de avizele favorabile ale comișiilor de specialitate.   

În urma votului exprimat se aprobă Proiectul de Hotărâre privind utilizarea în anul 2022 

a excedentului bugetului local, a excedentului bugetului împrumuturilor interne și a 

excedentului bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții înregistrate la 

sfârșitul anului 2021 cu un cvorum de 15 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, 

reprezentând totalul voturilor exprimate de conșilierii locali în funcție, prezenți la ședință, în 

totalitate.  

  

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

Hotărârea nr. 5 din 31.01.2022 privind aprobarea utilizarii în anul 2022 a excedentului 

bugetului local, a excedentului bugetului împrumuturilor interne și a excedentului bugetului 

instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții înregistrate la sfârșitul anului 2021  

 

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 8 al proiectului de ordine de zi - 

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Devizului general estimativ, actualizat a Cererii de 

finanțare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem de 

alimentare cu apă în satele Roata de Jos și Sadina, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu”, 

initiator, primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu și dă cuvântul dlui. primar pentru 

prezentarea proiectului de hotărâre mai susmenționat prin care se asigura accesul la serviciile de 

canalizare si tratare ape reziduale pentru toti locuitorii din satele Roata de Jos si Sadina, comuna 

Roata de Jos ce are o durata de realizare (luni) 36 luni, din care 24 luni executie, valoarea totală a 

investiției (cu TVA) = 15.891.510,16 lei din care:  Buget de stat =  15.596.837,69 lei, cu TVA si 

cofinanțare de la buget local = 294.672,47 lei, cu TVA.  

Proiectul este insotit de rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consilului Local al 

Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.  

Dl. președinte de ședință invită conșilierii locali să se înscrie la cuvânt.   

Nu sunt discuții, cu privire la acest punct și domnul președinte de ședință supune la vot 

proiectul de hotărâre este însoțit de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.   

În urma votului exprimat se aprobă aprobarea Devizului general estimativ, actualizat a 

Cererii de finanțare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere 

sistem de alimentare cu apă în satele Roata de Jos și Sadina, comuna Roata de Jos, Județul 

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

totalul voturilor exprimate de conșilierii locali în funcție, prezenți la ședință, în totalitate.  

 



Astfel se adoptă de către Conșiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, 

Hotărârea nr. 6 din 31.01.2022 privind aprobarea Devizului general estimativ, actualizat a 

Cererii de finanțare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

“Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Roata de Jos și Sadina, comuna Roata de 

Jos, Județul Giurgiu”.  

 

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 9 al proiectului de ordine de zi – 

aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Devizului general estimativ, actualizat a 

Cererii de finanțare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere 

sistem de canalizare în satele Roata de Jos și Sadina, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu” și dă 

cuvântul dlui. primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre mai susmenționat prin care se 

asigura la reteaua de canalizare pentru cetatenii celor doua sate, valoarea totala (INV), inclusiv 

TVA, = 3.073.809,03 lei in preturi 24.05.2021, 1euro=4,9261 lei, la cursul BNR, iar durata de 

realizare (luni) = 18 luni, din care 12 luni executie. Dl. Dragne spune că sunt unele probleme cu 

conexiunea.  

Nu sunt discuții cu privire la acest punct și dl președinte de ședință supune la vot proiectul 

de hotărâre.  

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

În urma votului exprimat se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Devizului 

general estimativ, actualizat a Cererii de finanțare și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții “Extindere sistem de canalizare în satele Roata de Jos și Sadina, comuna 

Roata de Jos, Județul Giurgiu” cu un cvorum de 15 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 

abțineri, reprezentând totalul voturilor exprimate de conșilierii locali în funcție, prezenți la ședință, 

în totalitate. Dl. Dragne Laurențiu Marian spune că sunt unele probleme cu conexiunea. Dl. 

președinte de ședință mai întreabă, cum a votat, pentru a fi clar. Confirmă că a votat “pentru”.   

 

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

Hotărârea nr. 7 din 31.01.2022 privind aprobarea Devizului general estimativ, actualizat a 

Cererii de finanțare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

“Extindere sistem de canalizare în satele Roata de Jos și Sadina, comuna Roata de Jos, 

Județul Giurgiu”.  

 

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 10 al proiectului de ordine de zi – 

Aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice faza PT, 

a Devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții  “Extindere 

sistem de alimentare cu apă în satul Roata Mică, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu”, iniţiator 

primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, și dă cuvântul dlui. primar pentru prezentarea 

proiectului, pentru a vorbi despre oportunitatea accesarii de fonduri pentru realizarea obiectivului de 

investiții în conformitate cu prevederile prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României 

nr.95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investiții “Anghel Saligny”. Valoarea totala 

(INV), inclusiv TVA, = 5.244.799,95 lei si durata de realizare (luni) este de 36 luni, din care 24  

luni executie .  

Dl. președinte de ședință invită consilierii locali să înscrie la cuvânt și să facă propuneri.  

Dl. Stan Stelu întreabă dacă suma pentru documentație este achitată în întregime,  suportată 

consiliul local, pentru că dânsul consideră că este o valoare foarte mare și să nu afecteze bugetul 

local.  

Dl. primar răspunde că se suportă din bugetul local. Nu sunt alte discuții, cu privire la acest 

punct și domnul președinte de ședință supune la vot acest punct. 

Proiectul este însoțit de avizele favorabile ale comișiilor de specialitate.   

În urma votului exprimat se aprobă Proiect de Hotărâre privind aprobarea Documentației 

tehnico-economice faza PT, a Devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru 



obiectivul de investiții  “Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Roata Mică, comuna Roata 

de Jos, Județul Giurgiu” cu un cvorum de 15 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, 

reprezentând totalul voturilor exprimate de conșilierii locali în funcție, prezenți la ședință, în 

totalitate.  

 

Astfel se adoptă de către Conșiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul  Giurgiu, 

Hotărârea nr. 8 din 31.01.2022 privind aprobarea Documentației tehnico-economice faza PT, 

a Devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții  

“Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Roata Mică, comuna Roata de Jos, Județul 

Giurgiu”.   

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 11 al proiectului de ordine de zi – 

Aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice faza PT, a 

Devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Extindere 

sistem de canalizare în satul Roata Mică, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu” și dă cuvântul 

dlui. primar pentru prezentarea necesitatii și oportunitatii initierii proiectului de hotărâre, despre 

oportunitatea accesarii de fonduri pentru realizarea obiectivului de investiții în conformitate cu 

prevederile prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.95/2021 pentru aprobarea 

Programului National de Investiții “Anghel Saligny”. Realizarea obiectivului de investitii cu 

valoarea totală a investiției  (cu TVA) = 5.244.799,95 lei si durata de realizare (luni) 36 luni, din 

care 24  luni executie .  

Dl. președinte de ședință invită consilierii locali să înscrie la cuvânt și să facă propuneri.  

Se notează aceeași observație a dlui consilier Stan Stelu.  

Nu mai sunt discuții, cu privire la acest punct și domnul președinte de ședință supune la vot.  

În urma votului exprimat pentru acest proiect de hotărâre se obține cu un cvorum de 15 

voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri, reprezentând totalul voturilor exprimate de 

consilierii locali în funcție, prezenți la ședință, în totalitate.  

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

Hotărârea nr. 9 din 31.01.2022 privind aprobarea Documentației tehnico-economice faza PT, 

a Devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții 

“Extindere sistem de canalizare în satul Roata Mică, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu”.  

 

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 12 - Întrebări, Înterpelări.  

 Sunt invitați consilierii locali să se înscrie la cuvânt.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt.  

Dl. președinte de ședință Voicu Ion, trece la punctul 13 - Diverse.  

 Sunt invitați consilierii locali să se înscrie la cuvânt.  

Se înscrie la cuvânt dl. Dragne Laurentiu Marian. Nu mai sunt înscrieri la cuvânt.  

Dl. Dragne Laurentiu Marian revine cu solicitarea de prezentare a situatiilor, rapoartelor pe 

care le-a solicitat Serviciului de Utilitati Publice, în mai  multe sedințe si că ședința de aprobare a 

bugetului sa se desfasoare cu prezența fizică a consilierilor locali și bineânteles cu respectarea 

măsurilor de prevenire a infectiei cu SARS COV 2, distanțare.    

Dl. primar spune că sedinta de buget se va face cu prezenta fizică și confirmă că Serviciul de 

Utilitati Publice, are deja materialele solicitate pe care le va prezenta, mai mult ca sigur în ședința 

de buget. Probabil prima sau a doua ședință următoare.  

Nu mai sunt discuții.  

 

Dl. Președinte de ședință anunță trecerea la punctul nr. 13- Întrebări, Înterpelări.  

 Sunt invitați consilierii locali să se înscrie la cuvânt.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt.  

 



Nu mai sunt discuții și dl. președinte de ședință, Voicu Ion, declară închisă ședința ordinară 

a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu de astăzi 31.01.2022.  

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

 

 

                                                               

Președinte de ședință      Contrasemnează Secretar general comună  

Voicu Ion       Alexandrescu Camelia Constanța   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


