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HOTĂRÂREA  NR. 53

Privitor la: aprobarea  documentației  tehnice,  devizului
general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul  ”Modernizare  Drum  Vicinal  pe  strada
Linia Anca din satul Zgubea – poziția 216 din M.O.
din Comuna Roșiile, județul Vâlcea”.

Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa
ordinară din data de 30.07.2021,  la care participă un număr de 11
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Având  în  vedere  că  domnul  Ștefan  Doru-Cezar a  fost  ales
preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului
local Roşiile din data de 30.07.2021;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre, expunerea de motive a
primarului  și  referatul  secretarului/raportul  de  specialitate  nr.
2744/23.07.2021   prin  care  se  propune  aprobarea  documentației
tehnice,  devizul  general  şi  indicatorii  tehnico-economici  pentru
obiectivul  ”Modernizare Drum Vicinal  pe strada Linia Anca din satul
Zgubea – poziția 216 din M.O. din Comuna Roșiile, județul Vâlcea”, cu
o valoare totală de 345.378,15 lei fără TVA, documentație efectuată de
S.C. Malvi Proiect S.R.L. Rm. 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 Primăriei comunei Roşiile;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 a
finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.G.
nr.  28/2008  privind  aprobarea  continutului-cadru  al  documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii
si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventii, 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, cu modificările și completările ulterioare, L. nr. 213/1998,
modificată privind bunurile  proprietate publică,  Legii  nr.  52/2003 r1
privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 133 alin. (2) lit. a), art.
134 alin. (4), art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. m), art. 139 alin. (1),
alin. (3) lit. a), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240
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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:

H O T Ă R Â R E :

Art.   1.  Se  aprobă  documentația  tehnică,  devizul  general  şi
indicatorii  tehnico-economici  pentru   obiectivul  ”  Modernizare Drum
Vicinal pe strada Linia Anca din satul Zgubea – poziția 216 din M.O. din
Comuna Roșiile, județul Vâlcea” conform Anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta, cu o valoare totală de 345.378,15 lei fără TVA.

Art.  2. Se  aprobă  demararea  procedurii  de  achiziţie  publică
privind lucrările aferente proiectului menționat la art. 1.

Art.  3. Sumele  necesare  îm  vederea  realizării  obiectivului
menționat se vor suporta din bugetul local al comunei Roșiile, județl
Vâlcea. 

Art. 4. Se împuternicește domnul Constantin Dumitru, primarul
comunei Roșiile să semneze contractul de lucrări.

Art. 5. Documentația privind obiectivul menționat la art. 1 se va
păstra la compartimentul achiziții publice.

Art.  6. Prezenta  hotărâre  se  comunică  Instituţiei  Prefectului
judeţului  Vâlcea  în  vederea  efectuării  controlului  de  legalitate,
primarului  comunei  Roșiile  pentru  ducere  la  îndeplinire  prin
compartimentele de specialitate, şi va fi adusă la cunoştinţă publică
prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

Roșiile, 30.07.2021

       Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează pentru legalitate, 
       ȘTEFAN DORU-CEZAR                       Secretar general UAT Roșiile, 

  AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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