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H O T Ă R Â R E A  NR. 18

            Privind: aprobarea prevederii sumei de 9750 lei cu TVA
reprezentând  1300  lei/km  în  vederea  efectuării  de
măsurători  cadastrale,  intocmire  documentatii
cadastrale si inscrierea acestora in cartea funciara în
vederea  întocmirii  Studiului  de  fezabilitate  pentru
”Modernizare  drumuri  de  interes  public  local”,
”Modernizare drumuri comunale” din comuna Roșiile,
județul  Vâlcea,  prin  Ministerul  Dezvoltarii,  Lucrarilor
Publice si Administratiei

Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa
ordinară  din  data  de   25.02.2021  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 înregistrat la nr. 548/17.02.2021 privind prevederea
sumei de 8710 lei cu TVA reprezentând 1300 lei/km în vederea efectuării
de măsurători cadastrale, intocmire documentatii cadastrale si inscrierea
acestora in cartea funciara în vederea întocmirii Studiului de fezabilitate
pentru  ”Modernizare  drumuri  de  interes  public  local”,  ”Modernizare
drumuri  comunale”  din  comuna  Roșiile,  județul  Vâlcea,  prin  Ministerul
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei;

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 Primăriei comunei Roşiile;

În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  273/2006  a  finanțelor
publice  locale,  cu  modificările  și  completările  ulterioare;  Legii
nr.98/2016  privind  achizitiile  publice,  H.G.  nr.  395/2016  pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
nr.  98/2016,  Ordinului  nr.  1851/2013  r1 privind  aprobarea  Normelor
metodologice  pentru  punerea  in  aplicare  a  prevederilor  O.U.G.  nr.
28/2013  pentru  aprobarea  Programului  național  de  dezvoltare  locala
(republicare1), cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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,
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adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr.
287/2009 r1 privind Codul Civil;

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (3), art.
129 alin. (4) lit. a), d), alin. 7 lit. n), s), alin. (14), art. 286, art. 139 alin.
(1), alin. (3) lit. a), art.196 alin. 1 lit. a), art.140, 197-200, art. 240 din
Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul
Administrativ,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  cu  11  voturi
pentru,  Consiliul  local  al  comunei  Roşiile,  judeţul  Vâlcea,  adoptă
următoarea:

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se aprobă prevederea sumei de 9750 lei cu TVA reprezentând
1300  lei/km  în  vederea  efectuării  de  măsurători  cadastrale,  intocmire
documentatii  cadastrale  si  inscrierea  acestora  in  cartea  funciara  în
vederea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru ”Modernizare drumuri
de  interes  public  local”,  ”Modernizare  drumuri  comunale”  din  comuna
Roșiile,  județul  Vâlcea,  prin  Ministerul  Dezvoltarii,  Lucrarilor  Publice  si
Administratiei.

Art. 2. Drumurile menționate la art. 1 fac parte din domeniul public
al  localități  Roșiile,  județul  Vâlcea  publicate  în  Monitorul  Oficial  al
României, Partea I, nr. 665 bis/19.11.2011, acestea fiind:

- Drum comunal  Romaneşti - „SAPARD-Goangă Lupu” - km 0+000 –
2+700 - poziția 123 din M.O.;

- Drum  vicinal  -  „Creţu  Zaharia-Matca  Zgubea  Mică-Dumitru-
Roşianu Constantin” - km 0+390 – 0+890 – poziția 204 din M.O.;

- Drum vicinal - „DJ 676-Juc Nicolae-Izlaz Comunal” - km 0+000 –
0+500 - poziția 189 din M.O.;

- Drum sătesc Răţăleşti-Lupuieşti - km 0+000 – 0+1000 - poziția 90
din M.O.;

- Drum vicinal  -  „Câmp-Viişoara-Slăveşti”  -  km 0+000 –  0+700 -
poziția 216 din M.O.;

- Drum comunal  Romaneşti - „la Cimitir” - km 0+000 – 0+500 -
poziția 122 din M.O.;

- Drum sătesc - „culme Pleşeşti” - km 0+000 – 0+1000 - poziția 113
din M.O.;

- Drum  vicinal  Pleşeşti  -  „N.  Garaiman-budichea-culme  Pleşeşti-
culme  viile-cuculie-Predoi-Samsonescu”  -  km 0+000  –  0+600  -
poziția 112 din M.O.

Art. 3. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul
acesteia,  în  dubla  sa  calitate  și  de  ordonator  principal  de  credite  sau
administratorul public al comunei.

Art. 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se asigură de
către primarul comunei Roșiile,  domnul Constantin Dumitru cu sprijinul
compartimentelor de specialitate.

Art.  5. Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  Instituţiei  Prefectului
judeţului Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului



pentru ducere la îndeplinire,  altor instituții,  după caz, şi  va fi adusă la
cunoştinţă  publică  prin  grija  secretarului  general  UAT  Roşiile,  judeţul
Vâlcea.

Roșiile, 25.02.2021
       Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează pentru legalitate, 
            BRABETE DANUȚ                         Secretar general UAT Roșiile, 

   AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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