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NR.: 512 / 07 . 02 . 2020

Anunț
În conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind transparenţa decizională în
administraţia publică, Primăria comunei Roșiile aduce la cunoştinţă publică că în data de
16.02.2020, orele 15:00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Roșiile având ca
ordine de zi, în vederea aprobării de către consiliul local:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

contului de execuţie a bugetului local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea la data de
31.12.2019
contului de execuţie a bugetului Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare
Rosiile, județul Vâlcea la data de 31.12.2019.
planului de acțiuni sau de lucrări pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Roşiile,
judeţul Vâlcea pe anul 2020
programului privind acțiuni și activități edilitar-gospodărești și înfrumusețare, păstrare
ordine și curățenie a localității Roșiile, județul Vâlcea în anul 2020.
Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor
pentru care există obligativitatea înregistrării de pe raza administrativ-teritoriială a
comunei Roșiile
reţelei şcolare de pe raza comunei Roşiile, judeţul Vâlcea pentru anul şcolar 2020-2021
plății sumei de 6.005,21 lei reprezentând plata unor penalități de întârziere și cheltuieli de
judecată către RAJDP Vâlcea
bugetului local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea la venituri și cheltuieli pe anul 2020 și
estimările pe 2021-2023.
bugetului Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Rosiile pe anul 2020 și
estimările pe anii 2021-2023
numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de
indemnizaţii pentru anul 2020
organigramei şi statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate al primarului
comunei Roşiile, judeţul Vâlcea pe anul 2020
organigramei şi statului de funcţii al Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare,
cu personalitate juridică aflat în subordinea consiliului local Roșiile, judeţul Vâlcea, pe
anul 2020
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului şi din serviciile publice fără personalitate juridică din
subordinea Consiliului local Roșiile
salariilor de bază, pentru personalul din cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și
canalizare Roșiile, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Roșiile
strategiei de dezvoltare a localităţii Roşiile, judeţul Vâlcea pe anul 2020
programului de achiziţii publice al comunei Roșiile, județul Vâlcea pe anul 2020
închirierii prin licitație publică, cu strigare, a spațiului util de 19,86 mp din incinta
Căminului Cultural Roșiile în vederea desfășurării de activități de interes local, bun
aparținând domeniului public al comunei Roșiile, județul Vâlcea, poziția 224 din Anexa nr.
65 la H.G. nr. 799/2011, având nr. cadastral 35511.

18.

19.

predării către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în
vederea executării obiectivului de investiţii „Construire și dotare Sală de Sport în sat
Roșiile, punctul Școala cu Clasele I-VIII Roșiile”, comuna Roșiile, județul Vâlcea”
actelor adiționale nr. 2 și nr. 3 la contractul de execuție de lucrări nr. 4068/22.11.2018
pentru obiectivul ”Extindere rețea alimentare cu apă 25,3 km în comuna Roșiile, județul
Vâlcea

Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poştă, la sediul primăriei
Roșiile, prin e-mail la adresa rosiile@vl.e-adm.ro sau prin fax la numărul 0250/867679 până pe
data de 14.02.2020, orele 14:00
Materialele vor purta mențiunea: ” Recomandare la proiectul privind …” (pentru
fiecare proiect în parte).
Pentru care a fost afișat la sediul Primăriei Roșiile, județul Vâlcea, astăzi, data de mai sus,
având la bază documente conform L. 52/2003, r1 privind transparența decizională în
administrația publică.

Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primar, cu sprijinul secretarului UAT Roșiile și sunt puse la dispoziție
spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Roșiile. Membrii Consiliului Local sunt invitați să
formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri, respectând prevederile legale.

Secretar general UAT Roșiile,
Avram Cătălin-Constantin

