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CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 20
Privitor la: aprobarea reactualizării statutului comunei Roşiile,
judeţul Vâlcea.
Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa
ordinară din data de 15.12.2020 la care participă un număr de 11 consilieri din
totalul de 11 consilieri în funcţie;
Având în vedere că domnul Brabete Dănuț a fost ales preşedinte de
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data
de 25.11.2020;
Luând în dezbatere referatul, raportul de specialitate al secretarului general
UAT Roșiile nr. 5639/09.12.2020 prin care se propune adoptarea unei hotărâri a
Consiliului Local Roşile cu privire la aprobarea reactualizării statutului comunei
Roșiile, judeţul Vâlcea;
Având în vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local
Roşiile prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre;
Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre
întocmit de secretarul UAT Roşiile;
În conformitate cu prevederile art. 104, art. 129 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu respectarea Legii nr. 24/2000 r2, privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, Legii nr.
52/2003 r1 privind transparența decizională în administrația publică; văzând și
art. 120, 121 din L. 1/2003 – Constituția României, Legea 199/1997 pentru
ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil;
În temeiul art. 129, alin. (2) lit. a), alin. 3 lit. a), art. 133 alin. (1), art. 139
alin. (1), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu
11 voturi pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă
următoarea:
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă reactualizarea statutul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile
pentru ducere la îndeplinire şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin grija
secretarului general al UAT Roşiile, judeţul Vâlcea.
Preşedinte de şedinţă,
Brabete Dănuț

Roșiile, 15.12.2020
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general UAT Roșiile,
AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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Anexa nr. 1
la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea
nr. 20 / 15.12.2020

CONSILIUL LOCAL

Statutului unității administrativ-teritoriale
COMUNA ROȘIILE

Capitolul 1.Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale
Art. 1. – (1) Comuna Roșiile este:
a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu
propriu;
b) subiect juridic de drept fiscal;
c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind
administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum
și din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii.
(2) Comuna Roșiile are sediul social în Comuna Roșiile,
la adresa: Strada Principală nr. 103, sat Roșiile, comuna Roșiile, județul Vâlcea
potrivit nomenclaturii stradale aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Roșiile nr. 70/23.07.2017, precum și codul de înregistrare fiscală 2539495.
(3) Însemnele specifice ale Comunei Roșiile sunt:
a) stema va fi aprobată prin Hotărârea Guvernului potrivit art. 10 din Legea nr.
102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările și completările
ulterioare;
b) steagul va fi aprobat prin Hotărârea Guvernului potrivit Legii nr. 141/2015
privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor
proprii;
Art. 2. – (1) Comuna Roșiile are reședința în localitatea (sat) Roșiile.
(2) Comuna Roșiile se delimitează din punct de vedere teritorial: Comuna
Roşiile se învecinează la sud cu comuna Tetoiu şi Zătreni, la vest cu comuna Livezi,
Grădiştea, Sineşti, la nord cu comuna Copăceni, Berbeşti, la est cu comuna
Lăpuşata, Lădeşti, Fârtăţeşti. Este aşezată pe Valea Şasa de la ieşirea din localitatea
Tetoiu spre sud, distanță de circa 80 km. de Craiova, 70 km. faţă de Rm.Vâlcea.
Face parte din judeţul Vâlcea ca unitate administrativ-teritorială, iar situaţia sa
geografică, cât şi prin luarea în consideraţie a unor elemente de cultură materială şi
spirituală, această localitate se înscrie în ţinutul mai larg al Olteniei.
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(3) Comuna Roșiile are în componență un număr de 11 localități dintre care 11
localități rurale (sate), cu următoarele compenente discriptive, după cum urmează:
1. sat Roșiile – este așezat pe valea Șasa între Dealul Bobului la apus, satul
Hotăroaia la Amiazăzi, satul Rățălești la Nord și satul Pleșești la Răsărit;
2. sat Romanești – este așezat între Șasa vecin la Miazăzi cu satul Rățălești, la
răsărit cu Comuna Lăpușata, la Nord cu satul Balaciu, la apus cu satul Zgubea;
3. sat Zgubea – este așezat în partea de apus al satelor Romanești și Balaciu,
vecină la apus cu comuna Sinești, o parte din Băești (Tereuja), la Răsărit cu Balaciu
și Romanești, la miazăazi cu Rățălești și la Nord cu Orașul Berbești;
4. sat Hotăroaia – este situat în partea de sud a comunei, așezat la hotarul cu
comuna Tetoiu, vecin la Nord cu satul Roșiile, la răsărit cu satul Cherăști și la Apus
cu satul Nenciulești, Budele și Boru;
5. sat Cherăști – este așezată mai mult pe partea deluoasă cuprinsă între
Pârâul Șasa la apus, la răsărit Apa Zămalnița, la amiazăzi comunele Tetoiu și
Fârtățești, iar la Nord cu satele Păsărei și Pleșești;
6. sat Pertești – este așezat pe versanta estică a dealului Steagului, vecin la
apus cu comuna Grădiștea și Livezi, la Răsărit cu sat Luluiești, la Nord cu sat
Rățălești și la Sud cu o parte din satul Hotăroaia;
7. sat Păsărei – este așezat în partea de est a comunei, vecin cu comuna
Lădești la răsărit, la apus cu satul Pleșești, la miazăză cu satul Cherăști și la
Miazăoapte cu satul Pleșești;
8. sat Pleșești – este așezat pe două linii Muchia Dealul Caselor și Linia de-a
lungul șoselei (DJ 676);
9. sat Lupuiești – are ca vecini la apus satul Pertești, la răsărit satul Roșiile, la
miazănoapte satul Rățălești, iar la Sud satul Hotăroaia;
10. sat Rățălești – are vecini la miazazi satul Pleșești, la Nord satul Romanești,
și la vest satul Pertești;
11. sat Balaciu – este situat în partea de Nord a comunei având ca vecini la sud
satul Romanești, la este comuna Lăpușata, la Nord comuna Copăceni și la Vest satul
Zgubea.
(4) Comuna Roșiile, potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național
are rangul IV, iar satele componente au rangul V.
(5) Comuna Roșiile are o suprafață de 6969 ha, din care:
a) 3848,73 ha teren agricol și
b) 3120,36 ha teren neagricol.
(6) Suprafața de teren agricol, prevăzută la alin. (5), lit. a), dacă este cazul,
cuprinde1:
a) 1634,60 ha teren arabil;
b) 1975,23 ha pășuni și fânețe;
c) 17,36 ha vii;
d) 221,54 ha livezi;
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e)....ha altele.
(7) Suprafața de teren neagricol, prevăzută la alin. (5), lit. b), dacă este cazul,
cuprinde:
a)2826,28 ha păduri;
b) 0,59 ha ape,bălți;
c)192,34 ha construcții;
d)90,39 ha drumuri;
e) 10,76 ha teren neproductiv.
Art. 3. – (1) Comuna Roșiile nu dispune de bazine hidrografice, lacuri de
caumulare, acumulări piscicole sau amenajări hidrotehnice.
(2) Pe teritoriul Comunei Roșiile se regăsește o floră și faună diversă.
(3) Comuna Roșiile dispune de o mare diversitate de soluri.
(4) Resursele de subsol ale Copmunei Roșiile sunt formate din:
a) resurse de hidrocarburi, petrol și gaze asociate;
b) alte resurse.
(5) Denumirea și lungimea râurilor, lacurilor, mlaștinilor sau apelor subterane, a
faunei și florei de pe raza teritorială a Comunei Roșiile este constituită din Pârâuri,
repsectiv:
Șasa pe o lungime de 9 km, Budele pe o lungime de 3 km, Geamăna pe o
lungime de 4,5 km
și Trestia pe o lungime de 6,5 km.
Art. 4. – (1) Comuna Roșiile s-a înființat în anul 1956.
(2) Prima atestare documentară a fost în Istoria României B. Țara Românescă,
veacurile XIII-XVI, indicele numelor de locuri – Editura Academiei 1956.
Art. 5. Populația Comunei Roșiile – conform ultimului recemnsământ din 2011,
iar alte date oficiale, actualizate, se pot afla de la Institutul Național de Statistică.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Roșiile se ridică
la 2.759 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se
înregistraseră 3.037 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (96,19%).
Pentru 3,81% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de
vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (96,12%). Pentru 3,81%
din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.
În anul 2020, 2021 se va realiza recensământul gospodăriilor, respectiv al
populației și datele vort fi actualizate.
Ca paranteză, Actualmente, populatia in comuna roșiile:
SAT
M
F
T
Balaciu
71
63
134
Cherăști
106
102
208
Hotăroaia
122
127
249
Lupuiești
10
7
17
3

Păsărei
Pertești
Pleșești
Rățălești
Romanești
Roșiile
Zgubea
Total

52
25
58
77
353
154
160
1188

59
21
54
78
349
143
159
1162

111
46
112
155
702
297
319
2350

Persoane cu domiciliul în localitate în număr total de 1999 persoane din care 1014
sex masculin și 985 sex feminin la care se adaugă școlari și preșcolari de pe raza
localității în nr. total de 205, din care băieți în număr de 102 și fete în număr de
103. În localitate există și locuitori care au domiciliul în alte localități, aproximativ 20
persoane.
În localitatea Roșiile există un număr de 1846 gospodării, conform Registrului
Agricol
Capitolul2.Autoritățile administrației publice locale
Art.6. –(1) Autoritățile administrației publice locale sunt:
a) Consiliul Local al Comunei Roșiile, reprezintă autoritate deliberativă de la
nivelul Comunei Roșiile. Consiliul local al comunei Roșiile este format din 11
membrii.
b) Primarul Comunei Roșiile, ca autoritate executivă.
c) La nivelul Comunei Roșiile consiliul local a ales un viceprimar, respectiv
numele acestuia fiind .........................................2.
(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea Partidul Național
Liberal 4 consilieri, Partidul Social Democrat 4 consilieri, Partidul Pro Romania 2
consilieri, Partidul Puterii Umaniste 1 consilier.
(3) Constituirea Consiliului local al Comunei Roșiile s-a constatat prin Ordinul
Prefectului Județului Vâlcea nr. 648/29.10.2020.
Art. 7.- (1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și
retrage titlul de cetățean de onoare, persoanelor fizice române sau străine pentru
Comuna Roșiile.
(2)Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatulde
fiu/fiică al Comunei, persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Roșiile.
(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul
de a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau
străine, precum și procedura aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de
fiu/fiică al Comunei Roșiile se regăseau în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Roșiile
nr. 64/29.06.2017 privind aprobarea "Regulamentului privind conferirea titlului de
Cetățean de Onoare al Comunei Roșiile, județul Vâlcea”, care se revocă, iar
2

Se completează cu numele viceprimarului/viceprimarilor sau al vicepreședinților consiliului județean, în funcție de tipul unității administrativteritoriale;
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conținutul procedurii privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei
Roșiile, respectiv a certificatului de fiu/fiică al Comunei Roșiile va avea cuprinsul din
Anexa nr. 1.1 la prezenta.
Capitolul 3. Căi de comunicații
Art. 8. –(1) Raza teritorială a Comunei Roșiile este tranzitată de rețeaua de
transport ”Rețeaua Rutieră”, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național–Secțiunea I –Rețele de
transport;
(2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) este formată, potrivit
Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, din: drumuri de interes național, drumuri de
interes județean și drumuri de interes comunal și poduri, după caz, după cum sunt
prevăzute în Anexa nr. 65 la H.G. nr. 799/2011 pentru modificarea și completarea
unor anexe la HG nr. 1362/2001 privind atestarea domeniului public al comunei
Roșiile: Drumuri de interes județean; Drumuri de interes local: Drumuri comunale,
Drumuri Vicinale. Dintre cele mai principale sunt:
- DJ 676 (Slătioara-Roșiile-Irimești);
- DJ 676 F (Romanești-Zgubea-Grădiștea);
- DJ 676 A (Giulești-Cățetu-Roșiile);
- DC 82 (Roșiile-Cherăști);
- DC 79 (Roșiile-Lupuiești-Pertești-Grădiștea);
- DC 114 (Pleșești-Roșiile);
- DC 83 (Balaciu);
- DC 114 (Hotroaia);
- drumuri vicinale
Capitolul 4. Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe
raza teritorială a unității administrativ-teritoriale
Art. 9. – (1) Rețeaua școlară de la nivelul Comunei Roșiile, potrivit Legii
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde
numărul total de unități de învățământ de stat și particular preuniversitar,
acreditate, respectiv autorizate să funcționeze provizoriu, numărul total al unităților
de învățământ preuniversitar, înființate în structura universităților de stat și numărul
total al furnizorilor de educație autorizați să funcționeze provizoriu.
(2) Pe raza teritorială a Comunei Roșiile își desfășoară activitatea un număr
total de 4 unități de învățământ de stat.
(3) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1), pe
raza Comunei Roșiile sunt, conform rețelei școlare, care se aprobă anual prin
Hotărâre a Consiliului Local: Școala Gimnazială, comuna Roșiile - Unitate cu
personalitate juridică, Grădinița cu program normal, sat Zgubea, comuna Roșiile –
structură, Grădinița cu program normal, comuna Roșiile – structură, Grădinița cu
program normal, sat Romanești, comuna Roșiile – structură.
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(4) Comuna Roșiile susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație
prevăzuți la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.
Art. 10. – (1) Pe raza teritorială a Comunei Roșiile își desfășoară activitatea un
număr de instituții de cultură: Cămin Cultural Roșiile, Cămin Cultural Romanești,
Cămin Cultural Zgubea.
(2) Pe raza teritorială a Comunei Roșiile se organizează un număr de 4
manifestări culturale.
(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor
culturale: Târguri, bâlciuri și festivaluri organizate cu ocazia evenimentelor culturale,
a sărbătorilor religioase etc. al fiecărui an: 23.04 – Sf. Gheorghe (bâlci), 29.06 – Sf.
Petru şi Pavel – (Manifestare Ziua comunei, bâlci), 08.09 – Sf. Marie Mică (bâlci),
01.12 – Ziua Națională a României (manifestare).
(4) Comuna Roșiile participă la finanțarea manifestărilor culturale de la
bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile,
contracte cu terții, după caz, potrivit legii.
Art. 11. – (1) Pe raza teritorială a Comunei Roșiile se asigură una sau mai
multe dintre următoarele forme de asistență medicală, după caz:
a) asistență medicală profilactică și curativă;
b) asistență medicală de urgență;
c) asistență medicală de hemotransfuziologie, transfuzie sanguină sau alte
servicii de asistență medicală și prestații autorizate conform legii;
(2) Comuna Roșiile participă la finanțarea activităților de asistență de sănătate
publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi
nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii.
(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, dacă este
cazul, prin:
a) cabinete medicale ale medicilor de familie, precum și prin alte unități
sanitare publice şi private, după caz;
(4) Unitățile prin care se asigură asistența medicală sunt Dispensar Medical
Uman – cabinet individual dr. familie, asistent medical comunitar de la nivelul
primăriei Roșiile.
Art. 12. - (1) Pe raza teritorială a Comunei Roșiile nu se asigură servicii sociale
definite potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și
completările ulterioare, însă prin intermediul compartimentului de Asistență socială
din cadrul Consiliului Local Roșiile se asigură servici sociale la nivel local, respectiv
cele de asistență socială.
Art. 13. – Pe raza teritorială a Comunei Roșiile nu își desfășoară activitatea,
instituții de presă în domeniul presei scrise, media on-line și/sau, după caz media
audio-vizual.
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Art. 14. – (1) Pe raza Comunei Roșiile își desfășoară activitatea cluburi ale
copiilor, cluburi sportiv- școlare ori cluburi studențești, cluburi /asociații sportive,
respctiv: Asociația club sportiv Știința Roșiile – fotbal (liga V).
Capitolul5. Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale
Art. 15. – (1) La nivelul Comunei Roșiile își desfășoară activitatea un număr de
40 agenți economici, care sunt grupați, dacă este cazul, după cum urmează:
a) 20 de societăți comerciale;
b) 11 de asociații familiale;
c) 9 persoane fizice autorizate;
(2) Profilul economic al Comunei Roșiile este predominant industrial, agricol ori
în domeniul serviciilor, după caz.
(3) Principalele ramuri industriale la nivelul comunei Roșiile – nu este cazul.
(4) Principale activități agricole, la nivelul Comunei Roșiile sunt în domeniul
agricol, apicol.
Capitolul6.Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale
Art. 16.– (1) Patrimoniul Comunei Roșiile este compus din bunurile mobile și
imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat al comunei Roșiile,
precum și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial.
(2). Aparteneța bunurilor domeniului Public sunt cele atestate prin Anexa nr. 65
la H.G. nr. 799/2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la HG nr.
1362/2001.
(3). Bunurile privind domeniul privat sunt aprobare prin HCL privind însuşirea
de către Consiliul Local Roşiile, judeţul Vâlcea a inventarului bunurilor ce aparţin
unității administrativ-teritoriale Roșiile, judeţul Vâlcea existent la data de 31
decembrie al fiecăriu an.
(4) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Roșiile, întocmit și
atestat prin Hotărârea Consiliului Județean nr......., Hotărârea Consiliului Local nr....,
în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, - încă nu este cazul.
(5) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Roșiile se actualizează
ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de
internet a Comunei Roșiile, în secțiunea dedicată acestui statut.
Capitolul7. Serviciilepublice existente
Art. 17.- (1) Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul
Comunei Roșiile sunt, după caz:
a) serviciul public de alimentare apă și canalizare, furnizat de Comuna Roșiile –
gestiune directă din anul 2018;
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b) serviciul public de salubrizare, furnizat de: SC BRAI-CATA SRL – gestiune
delegată, anual;
c) serviciul public de iluminat prin contract prestări servicii.
Art. 18.– Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a
Comunei Roșiile sunt furnizate de: SC DISTRIBUȚIE OLTENIA SA;
Art. 19.– Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a comunei Roșiile
este în curs de implementare.
Art.20 - Serviciul public de administrare a domeniului public al Comunei Roșiile
este furnizat în regim propriu.
Capitolul8. Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de
obiective de interes public local
Art. 21.–(1) Comuna Roșiile, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe
și de obiective de interes public local, precum și pentru obiective și instituții de
interes local aflate în subordinea lor, cu respectarea prevederilor Ordonanței
Guvernului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri nr. 63/2002, cu
modificările și completările ulterioare.
(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se
propune atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente
istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de
denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și
avizate de comisia de atribuire de denumiri județeana, respectiv a municipiului
București, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului privind atribuirea
sau schimbarea de denumiri nr. 63/2002, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes
județean, se face prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al
cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în
conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri nr. 63/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Capitolul 9. Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele,
cultele și organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea
în unitatea administrativ-teritorială
Art. 22.– (1) Comuna Roșiile realizează un cadru de cooperare sau asociere cu
organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și
artistice, organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau
proiecte care vizează dezvoltarea comunității.
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(2) Comuna Roșiile acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative
cu caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează în
strategia de dezvoltare a unității administrativ- teritoriale.
(3) Comuna Roșiile poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în
baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și
completările ulterioare.
(4) Pe raza Comunei Roșiile nu își desfășoară activități organizații
neguvernamentale.
(5) Proiectele realizate de către Comuna Roșiile în parteneriat, respectiv a
proiectelor finanțate de către Comuna Roșiile, sunt făcute publice, regăsindu-se în
diverse publicații și acte elaborate la nivelul Primăriei.
Art. 23. Pe teritoriul Comunei Roșiile nu își desfășoară activitatea partide
politice sau organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii
partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 24. Pe teritoriul Comunei roșiile nu își desfășoară activitatea organizații
sindicale sau asociații profesionale, după caz.
Art. 25. În Comuna Roșiile își desfășoară activitatea 3 Parohii – Ortodoxe, în
satele Roșiile, Romanești și Zgubea.
Capitolul10. Participare publică
Art. 26. – Populația din Comuna Roșiile este consultată și participă la
dezbaterea problemelor de interes local sau județean, după caz, astfel:
a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii;
b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, în mediul rural, și
pe cartiere sau străzi, în mediul urban, după caz;
c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;
d) prin participarea la ședințele consiliului local sau județean, după caz;
d) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite
prin
regulamentul de organizare și funcționare al consiliului.
Art. 27. – (1) În funcție de obiectul referendumului local modalitatea de
organizare și validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr.
3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și
completările ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, după caz.
(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile
componente ale comunei sau orașului ori numai în unele dintre acestea.
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Capitolul 11. Cooperare sau asociere
Art. 28. Comuna Roșiile se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane
juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării
și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public
local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019.
Art. 29.–(1) Comuna Roșiile aderă la asociații naționale și internaționale ale
autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese
comune.
Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul unității
administrativ-teritoriale
Nu există râuri la nivelul Comunei Roșiile. Există Pârâuri (Șasa, Geamăna,
Zgubea, Budele, Șovățoaia și altele care însă în perioade de secetă seacă); Ca ape
de suprafață sunt cunoscute puține bălți cu caracter permanent (Blata Dragului –
situată parțial în izlazul comunal și pădure);
Din punct de vedere al florei se poate spune că există o mare varietate de
specii, însă nimic care să fie remarcat în mod deosebit.
Ca animale sălbatice putem menționa: vulpi, căprioare, lupi, porci mistreți, și
iepuri.
Forma predominantă de relief este cea deluroasă.
Clima este temperat-continentală.
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Anexa nr. 1.1
la Anexa nr. 1 H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea
nr. / 15.12.2020

Procedura privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei,
respectiv a certificatului de fiu/fiică a Comunei Roșiile

Art. 1. – Titlul de “Cetățean de onoare al Comunei Roșiile”, denumit în
continuare Titlu reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local
al Comunei Roșiile.
Art. 2. – Certificatul de “Fiu/fiică a Comunei Roșiile” denumit în continuare
Certificat reprezintă distincția acordată de către Consiliul Local al Comunei Roșiile
persoanelor născute în Comuna Roșiile, la împlinirea vârstei de 18 ani.
Art. 3. – Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa:
a) Primarului;
b) Consilierilor locali;
c) Unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot
înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativteritorială respectivă.
Art. 4. – Acordarea Titluluiși a Certificatului nu este condiționată de cetățenie,
naționalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenență politică.
Art. 5. - Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici:
a) este personal;
b) este netransmisibil;
c) este un drept al titularului;
d) are valabilitate nedeterminată.
Art. 6. -Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului, categoriile
de persoane sau personalități care se găsesc în una din următoarele situații:
a) personalități cu recunoașterenațională sau universală care și-au pus
amprenta asupra dezvoltării Comunei Roșiile și a imaginii acestuia;
b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele
Comunei Roșiile, în țară și străinătate;
c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de
evenimente deosebit de grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile
concetățenilor lor, în Comuna Roșiile;
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d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare,
etc.), au produs o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor
Comunei Roșiile;
e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară
au un aport la realizarea unei imagini pozitive a Comunei Roșiile în lume;
f) sportivi din Comuna Roșiile care au obținut rezultate deosebite în competiții
sportive internaționale;
g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al
consiliului local, după caz.
Art. 7. - Nu pot deține Titlul, persoanele care se găsesc în una din următoarele
situații:
a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracțiuni
contra statului, crime împotriva umanității, fapte penale;
b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului, propunerea
se va face după clarificareasituației juridice.

Art. 8. –(1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a
Certificatului prin depunerea unui dosar la unitatea administrativ-teritorială
respectivă.
(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel
puțin următoarele înscrisuri:
a) Actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);
b) Curriculum vitae (în original);
c) Certificat de cazier judiciar (în original);
d) Actul de deces al celui propus, după caz, (copie vizată în conformitate cu
originalul).
(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel
puțin următoarele înscrisuri:
a) Actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);
b) Curriculum vitae (în original).
(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului depun la
secretarul general al unității administrativ-teritoriale proiectul de hotărâre de
consiliu însoțit de referatul de aprobare și dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3).
(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a
ședințelor consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară
sau extraordinară.
(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă
cu majoritatea absolută a consilierilor consiliului local sau județean, după caz.
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(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada
mandatului în curs.
(9) Decernarea Titlului se face de către Primarul comunei Roșiile, după caz,
încadrul ședințelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Consiliului Local Roșiile.
(10) Acordarea Certificatului se face de către Primarul municipiului comunei
Roșiile în cadrul unei festivități care se organizează de către Primar.
Art. 9. – Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează:
a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare;
b)
primarul comunei Roșiile prezintă referatul de aprobare care a stat la
baza propunerii de Hotărârii Consiliului Local nr. ....3;
c)
primarul comunei Roșiile înmânează Diploma de „Cetățean de onoare al
comunei Roșiile”, persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;
d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia;
e)
pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze
pescurt meritele laureatului;
f)
laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă, este invitat/ă să
scrie câteva rânduri în Cartea de onoare a Comunei Roșiile.
Art. 10. – Deținătorii, în viată, ai Titlului dobândesc următoarele drepturi
specifice:
a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Comunei Roșiile la
dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;
b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul
Consiliului Local al Comunei Roșiile sau în care acesta este co-organizator;
c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din
Comuna Roșiile;
d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate
de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local.
e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al
Consiliului Local al Comunei Roșiile.
Art. 11. – Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații:
a) decesul titularului;
b) retragerea Titlului.
Art. 12. – Titlul se retrage în următoarele situați:
a) atunci când ulterior decernării, apar incompatibilitățile prevăzute la art.7 a);
b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă
natură Comunei Roșiile, locuitorilor săi sau țării.
3

Se va completa cu numărul Hotărârii Consiliului Județean sau a Hotărârii Consiliului Local prin care s-a adoptat acordarea Titlului.
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Art. 13. – Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Roșiile,
după următoarea metodologie:
a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Roșiile de cătrepersoanele menționate
la art. 3;
b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor Consiliului local;
c) retragerea Titlului se va face prin Hotărâre a Consiliului Local, adoptată cu
majoritate absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii;
d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezenti se
va acorda cuvântul, la solicitarea sa.
Art.14.- Cetățenii de Onoare au datoria de a promova imaginea Comunei
Roșiile.
Art.15. - Fiecare Cetățean de Onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o
plăcuță cu numele acestuia.
Art.16. – Informațiile publice referitoare la „Cetățenii de onoare” vor fi publicate
și în format electronic pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale
respective.
Art. 17. – Legitimarea Cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris
denumit Brevet, semnat de către Primarul Comunei Roșiile.

Preşedinte de şedinţă,
Brabete Dănuț

Roșiile, 15.12.2020
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general UAT Roșiile,
AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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