
JUDEȚUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

Sat Roata de Jos, Strada Republicii, nr. 65, Județul Giurgiu,  

CIF 5123608 

CONSILIUL LOCAL    

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.18/11.03.2022 

privind aprobarea atribuirii în condițiile prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile 

publice a contractelor de lucrări privind Execuție lucrări de “ Extindere sistem de alimentare cu 

apa in satul Roata Mica, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu” și privind “Execuție lucrări de 

“ Extindere sistem de canalizare in satul Roata Mica, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”, 

către Serviciul de Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu,  

 

PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 99/1849/11.03.2022 al Primarului comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu în care se menționează necesitatea şi oportunitatea aprobării atribuirii către 

Serviciul de Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, serviciu cu personalitate juridică, înființat 

în subordinea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu,  a contractelor având 

ca obiect execuția de lucrări Execuție lucrări de “ Extindere sistem de alimentare cu apa in satul 

Roata Mica, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu” și referatul de aprobare nr. 

100/1850/11.03.2022, privind “Execuție lucrări de “ Extindere sistem de canalizare in satul 

Roata Mica, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”, către Serviciul de Utilități Publice al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

-Prevederile H.C.L. Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 8/31.01.2022 Privind aprobarea 

Documentatiei tehnico-economice faza PT, a Devizului general si a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investitii “Extindere sistem de alimentare cu apa în satul Roata 

Mica, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”-Prevederile -Prevederile H.C.L. Roata de Jos, 

Județul Giurgiu nr. 9/31.01.2022 Privind: aprobarea Documentatiei tehnico-economice faza PT, 

a Devizului general si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “ 

Extindere sistem de canalizare în satul Roata Mica, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”;  

-Raportul – nota de evaluare nr. 10786/08.03.2022 și Raportul – nota de evaluare nr. 

10787/08.03.2022 al Comisiei de analiză;  

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice, cu modificările și completarile ulterioare ale Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenţiei 

Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art.31 

din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr.5/31.01.2022 privind aprobarea procedurii pentru 

atribuirea contractelor de achiziții publice în baza prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind 

achizițiile publice, de către UAT COMUNA ROATA DE JOS ;  

-Prevederile H.C.L. Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 13/16.04.2020 privind aprobarea 

modificării denumirii SERVICIULUI PUBLIC DE APA SI CANALIZARE, în SERVICIUL DE 

UTILITĂȚI PUBLICE AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU si modificarea 

și completarea obiectului de activitate al serviciului prin includerea serviciilor de iluminat public, 



de salubrizare și administrarea domeniului public si privat, la nivelul comunei,  Roata de Jos, 

judetul Giurgiu;  

 -Prevederile art. 155, alin. alin. (1), lit. “d” și alin. (5), lit. “c” , art. 129, alin. (2), lit. “d”, 

alin. (7), lit. “n” și alin. (14), din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

corroborate cu prevederile art. 587 și art. 589, alin. (2) din același act normativ;  

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun Consiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu, aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea atribuirii în 

condițiile prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice a contractelor de 

lucrări privind “Execuție lucrări de            “ Extindere sistem de alimentare cu apa in satul 

Roata Mica, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu” și privind “Execuție lucrări de “ Extindere 

sistem de canalizare in satul Roata Mica, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”, către Serviciul 

de Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și adoptarea unei hotărâri după 

cum urmează  

HOTĂRĂRE 

Art. 1. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal întocmit de 

Comisia de analiza privind evaluarea ofertei depuse de către Serviciul de Utilități Publice al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, serviciu de interes local cu personalitate Juridică, în 

vederea atribuirii de către U.A.T. Comuna Roata de Jos , în baza prevederilor art. 31 din Legea 

98/2016 privind achizițiile publice, a contractului având ca obiect Execuție lucrări de “ 

Extindere sistem de alimentare cu apa in satul Roata Mica, comuna Roata de Jos, judetul 

Giurgiu”, către Serviciul de Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, Raportul 

– nota de evaluare nr. 10786/08.03.2022 - prevazut in Anexa nr. 1 care face parte integrata din 

prezenta hotarare.  

 

Art. 2. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal întocmit de 

Comisia de analiza privind evaluarea ofertei depuse de către Serviciul de Utilități Publice al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, serviciu de interes local cu personalitate Juridică, în 

vederea atribuirii de către U.A.T. Comuna Roata de Jos , în baza prevederilor art. 31 din Legea 

98/2016 privind achizițiile publice, a contractului având ca obiect “Execuție lucrări de “ 

Extindere sistem de canalizare in satul Roata Mica, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”, 

către Serviciul de Utilități Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu , Raportul – nota de 

evaluare nr. 10787/08.03.2022 - prevazut in Anexa nr. 2 care face parte integrata din prezenta 

hotarare,  

 

Art.3. Se aproba Nota justificativă nr. 10295/23.02.2022, privind incadrarea in 

prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevazuta in Anexa nr. 3 care face 

parte integranta din prezenta hotarare.  

 

Art.4. Se aproba Nota justificativă nr. 10361/24.02.2022, privind incadrarea in 

prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevazuta in Anexa nr. 4 care face 

parte integranta din prezenta hotarare.  

 

Art.5. Se aproba, in conditiile prevazute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, atribuirea catre SERVICIUL DE 



UTILITĂȚI PUBLICE AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, înființat în 

subordinea Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, a contractului având ca 

obiect Execuție lucrări de “ Extindere sistem de alimentare cu apa in satul Roata Mica, comuna 

Roata de Jos, judetul Giurgiu”, în valoare totala de 2.435.583,21 lei inclusiv TVA, si incheierea 

contractului, conform modelului prevăzut în anexa nr.5, la prezenta hotărâre.  

 

Art.6. Se aproba, in conditiile prevazute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, atribuirea catre SERVICIUL DE 

UTILITĂȚI PUBLICE AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, înființat în 

subordinea Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, a contractului având ca 

obiect Execuție lucrări de “ Extindere sistem de canalizare in satul Roata Mica, comuna Roata 

de Jos, judetul Giurgiu”, în valoare totala de 4.051.462,90 lei inclusiv TVA, si incheierea 

contractului, conform modelului prevăzut în anexa nr.6, la prezenta hotărâre.  

 

Art.7, Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, prin Aparatul de Specialitate va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Art. 8 .Prezenta hotărâre se poate contesta în condițiile Legii nr.554/2004, a 

contenciosului administrativ, cu inodificările şi completările ulterioare.  

 

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică: -Instituţiei Prefectului, județul Giurgiu; primarului 

comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, Compartimentului Investiții, Achiziții și Integrare 

Europeană, Compartimentului Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale și  SERVICIUL DE 

UTILITĂȚI PUBLICE AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU și se va aduce 

la cunoștință publică în condițiile legii.  

 

 

 

Initiat, Primar  

Ghidănac Marin   

        Avizat pentru legalitate,  

                                            Secretar General al UAT  

        Alexandrescu Camelia Constanța  
 


