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HOTĂRÂREA  Nr.  57

Privitor la : Completarea Anexei  nr.  1  la  HCL Roșiile  nr.
35/2021  privind  aprobarea  programului  de
achiziţii  publice  al  comunei  Roșiile,  județul
Vâlcea pe anul 2021

Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa
sa 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 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  referatul  secretarului  general  UAT Roșiile  și
raportul de specialitate/referat compartiment specialitate înregistrat la
nr. 2744/23.07.2021, privind aprobarea Completării Anexei nr. 1 la HCL
Roșiile nr. 35/2021 privind aprobarea programului de achiziţii publice al
comunei Roșiile, județul Vâlcea pe anul 2021;

Văzând  avizele  comisiilor  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 Comunei Roşiile;

În  conformitate  și  ținând  cont  de  prevederile  Legii  nr.  98/2016
privind achizițiile publice, art. 2 alin. 3 lit. b, art. 9, art. 11, art. 12, văzând
și art. 13, art. 126-131 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea
contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016,
O.A.P.  nr.  281/2016  privind  stabilirea  formularelor  standard  ale
Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor
sectoriale,  L.  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,   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, 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. b), alin. (4) lit. a), e), f), art. 133
alin. (1), art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200  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:
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H O T Ă R Â R E:

Art.  I. Se  aprobă  Completarea  Anexei  nr.  1  la  HCL  Roșiile  nr.
35/2021 privind aprobarea programului de achiziţii publice al comunei
Roșiile, județul Vâlcea pe anul 2021, cu 6 poziții, respectiv de la nr. 34
la nr. 39, potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta.

Art.  II.  Celelalte  prevederi  ale  HCL  Roșiile  nr.  35/2021  rămân
neschimbate.

Art. III Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data adoptării şi se
comunică Instituţiei  Prefectului  judeţului  Vâlcea în  vederea efectuării
controlului  de legalitate,  primarului  comunei  Roşiile  pentru ducere la
îndeplinire,  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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PROGRAMUL ANUAL  AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2021
- ACHIZI II DIRECTE - Ț

Nr.
crt.

Tipul si obiectul
contractului de

achizitie
publica/acordului

cadru

Cod CPV

Valoarea
estimata a

contractului
de achizitie

publica

Sursa de
finantare

Procedura
stabilita/instrumen
te specifice pentru

derularea
procesului

Data
(luna)

estimata
pentru

initierea
procedurii

Data (luna)
estimata
pentru

atribuirea
contractului

Modalitati de
derulare a

procedurii de
atribuire

Persoana
responsabila
cu aplicarea

procedurii de
atribuire

lei fara TVA online/offline

34
Amenajare parcare 
auto la sediul 
Primariei Rosiile

45223300-9 8.400
buget
local

Achizitie directa VIII.2021 XII.2021 online Marinescu 
Stefan

35
Achizitie container 
modular pentru 
vestiar

44613000-0
44211100-3

21.000
buget
local

Achizitie directa VIII.2021 XII.2021 online Marinescu 
Stefan

36
Lucrari de finisaje 
exterioare - Camin 
Cultural Zgubea

45443000-4 33.600
buget
local

Achizitie directa VIII.2021 XII.2021 online Marinescu 
Stefan

37

Lucrari reparatii 
interioare , amenajare
grup sanitar si 
racordari la reteaua 
de apa si canalizare – 
Camin Cultural 
Romanesti

71241000-9
45453000-7

 3.360
21.000

buget
local

Achizitie directa VIII.2021 XII.2021 online

Marinescu 
Stefan

38 Modernizare Drum 71322500-6     3.000 buget Achizitie directa VIII.2021 XII.2021 online Marinescu 
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la Hotărârea Consiliului Local Ro iile ș
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vicinal pe strada 
Linia Anca din Sat 
Zgubea – pozitia 216 
din M.O din Comuna 
Rosiile

45233140-2 345.400 local

Stefan

39

Lucrari refacere 
drumuri locale si 
satesti – Inchiriere 
buldozer

45500000-2 16.800
buget
local

Achizitie directa VIII.2021 XII.2021 online
Marinescu 
Stefan

Roșiile, 30.07.2021
       Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează pentru legalitate, 
      ȘTEFAN DORU-CEZAR                              Secretar general UAT Roșiile, 

            AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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