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HOTĂRÂREA  NR. 9

Privitor  la:  aprobarea  sumei  de  17.850  lei  cu  privire  la
actualizarea  si  completarea  studiului  de
fezabilitate  pentru  obiectivul  de  investitii
”Înființare  rețea  inteligentă  de  distribuție  Gaze
Naturale în comuna Roșiile, județul Vâlcea”.

Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa
sa extraordinară, convocată de îndată, din data de  25.11.2020 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. 5553/25.11.2020, prin care se
propune  aprobarea sumei de 17.850 lei cu privire la actualizarea si
completarea  studiului  de  fezabilitate  pentru  obiectivul  de  investitii
”Înființare  rețea  inteligentă  de  distribuție  Gaze  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 general UAT Roşiile;

În  conformitate  cu  prevederile  art.20,  alin.  1,lit.h,  din  Legea
273/2006,  privindfinanţelepublice  locale,  republicata,  cu
modificărilesicompletărileulterioare,  coroborat cu art.  129,  alin.  4,  lit.
a,din  OUG  57/2019  privindCoduladministrativ,cu
modificarilesicompletarileulterioare.

În temeiul  art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (4), coroborat cu
art 196, alin.1, lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile 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 aproba suma de 17.850 lei cu privire la actualizarea si
completarea  studiului  de  fezabilitate  pentru  obiectivul  de  investitii
”Înființare  rețea  inteligentă  de  distribuție  Gaze  Naturale  în  comuna
Roșiile, județul Vâlcea”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta.
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Art. 2. Terenurile pe care se realizează investiția fac parte din
domeniul public al localități Roșiile, județul Vâlcea.

Art.  3. Reprezentantul  legal  al  comunei  este,  potrivit  legii,
primarul acesteia, în calitate de ordonator principal de credite.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi  comunicată Instituţiei Prefectului
judeţului  Vâlcea  în  vederea  efectuării  controlului  de  legalitate,
primarului  comunei  Roşiile  în  vederea  aducerii  la  îndeplinire,
compartimentului financiar-contabil şi va fi adusă la cunoştinţă publică
prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

Roșiile, 25.11.2020
       Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează pentru legalitate, 
           BRABETE DANUȚ                          Secretar general UAT Roșiile, 

  AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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Studiul de fezabilitate pentru  obiectivul de investiții  ”Înființare
rețea inteligentă de distribuție Gaze Naturale în comuna Roșiile, județul

Vâlcea” se va realiza pe traseele 

- Sat Hotăroaia, Strada Principală 1;
- Sat Hotăroaia, Strada Ciocârliei;
- Sat Roșiile, Strada Principală; 
- Sat Cherăști, Strada Florilor;
- Sat Rățălești, Strada Principală 3; 
- Sat Romanești, Strada Principală;
- Sat Romanești, Strada Trandafirilor;
- Sat Balaciu, Strada Trandafirilor;
- Sat Romanești, Strada Corbu;
- Sat Romanești, Strada Zgubea 1; 
- Sat Pleșești, Strada Târgului;
- Sat Pleșești, Strada Crizantemei 2;
- Sat Pleșești, Strada teiului 2, Parc Gaze-Diaconu Constantin;
- Sat Romanești, Strada Teiului 1;
- Sat Romanești, Strada Marinești, Teodorescu Virgil-Ioana Ion;
- Sat Zgubea, Strada Zgubea 2;
- Sat Zgubea, Strada Linia Anca.

Roșiile, 25.11.2020
       Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează pentru legalitate, 
           BRABETE DĂNUȚ                            Secretar general UAT Roșiile, 

   AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN

Anexa nr. 1
la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea 

nr. 9 / 25.11.2020 
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