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HOTĂRÂREA  Nr.  22

Privitor la : aprobarea  modificării  și  completării
programului  de  achiziţii  publice  al  comunei
Roșiile, județul Vâlcea pe anul 2020

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  secretarului  general  UAT  Roșiile,
raportul  de  specialitate  înregistrat  la  nr.  5725/15.12.2020,  privind
modificarea programului de achiziţii publice pe anul 2020, avându-se în
vedere  obiectivele  de  realizat  în  anul  2020,  respectiv  obiectivul  de
investitii ”Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale” în
comuna Roșiile, județul 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  art.129  alin.4,lit.a,lit.d,lit.e,  art.133  alin.1,  din
OUG  nr.57/2019,privind  Codul  administrativ,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare şi a Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 14 alin.(1) si alin.(2)
din  H.G.  nr.  395/2016   pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul  art.  196,  alin.  1,  lit.a,dinOUG  nr.  57/2019,  privind
Coduladministrativ, cu un număr de 11 voturi pentru, doua abtineri, din
11 consilieri in functie, Consiliul Local al comunei Roșiile, judeţul Vâlcea,
adoptă următoarea:

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL
Roșiile nr. 22/16.02.2020 privind programul de achiziţii publice al comunei
Roșiile, județul Vâlcea pe anul 2020 în sensul că se modificpă la pct. 34 și
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se va completa cu punctul 38, care va avea conținutul portivit Anexei nr.
1 la prezenta:

Art.  2. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  acestei  hotărâri  se
împuterniceşte primarul comunei Roșiile, judeţul Vâlcea în calitate de
ordonator principal de credite și compartimentul achizitii publice

Art.  3. Prezenta  hotărâre  se  comunică  Instituţiei  Prefectului
judeţului  Vâlcea  în  vederea  efectuării  controlului  de  legalitate,
Consiliului Județean Vâlcea, primarului comunei Roşiile pentru ducere la
îndeplinire,  şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului
general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

Roșiile, 15.12.2020
       Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează pentru legalitate, 
          BRABETE DĂNUȚ                           Secretar general UAT Roșiile, 

  AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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Modificarea și completarea programului de achiziţii publice al comunei Roșiile, județul Vâlcea
 pe anul 2020

”

3
4

Actualizare și 
completare Studiu de 
Fezabilitate pentru 
obiectivul de investitii 
”Înființare rețea 
inteligentă de 
distribuție a gazelor 
naturale” în comuna 
Roșiile, județul Vâlcea

71241000-9
71332000-4
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e

directa
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Marinescu
Stefan

3
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Serviciul de 
consultanță în vederea
emiterii cererii de 
finanțare pentru 
obiectivul de investitii 
”Înființare rețea 
inteligentă de 
distribuție a gazelor 
naturale” în comuna 
Roșiile, județul Vâlcea

79400000-8 30.000
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local
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directa
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”

Roșiile, 15.12.2020
           Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează pentru legalitate, 
               BRABETE DĂNUȚ                                                      Secretar general UAT Roșiile, 

                                                   AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN

Anexa nr. 1
la H.C.L. Roşiile, jude ul Vâlcea ț

nr. 22  / 15.12.2020 
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