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HOTĂRÂRE NR. 

Privitor  la: aprobarea  modificării  Hotărârii  Consiliului
Local Roșiile nr. 41/09.03.2020. 

Consiliul  local  al  comunei  Roşiile,  judeţul  Vâlcea  întrunit  în
şedinţa sa ordinară din data de  29.03.2021 la care participă un
număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Având în vedere că domnul ____ fost ales preşedinte de şedinţă
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din
data de 29.03.2021;

Luând în dezbatere referatul secretarului general UAT Roșiile,
raportul de specialitate înregistrat la nr. 1038/22.03.2021 referitor
la  modificarea  titlului,  preambulului  și  art.  1  al  HCL  Roșiile  nr.
41/09.03.2020 în sensul a se îndrepta eroarea materială strecurată
și  a  se  înscrie  corect  denumirea  obiectivului  de  investiții
„Construire sală de educație fizică școlară în comuna Roșiile,  sat
Roșiile, punctul ”Școala cu clasele I-VIII Roșiile””,  județul Vâlcea –
proiect tip ci nu  „Construire sală de educație fizică școlară” în sat
Roșiile,  comuna  Roșiile,  județul  Vâlcea”  cum  eronat  s-a
dactilografiat, acest aspect fiind adus în vedere de către Compania
Națională de Investiții prin adresa înregistrată la Primăria Roșiile sub
nr. 976/18.3.2021; 

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 cu prevederile art. 4 și ale art. 7 allin (1) din
Anexa nr. 3 a Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea
Companiei  Nationale de Investitii  C.N.I  .  -  S.A.,  cu modificările  și
completările  ulterioare;  art.  44  alin.  1  din  Legea  nr.  273/2006
privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;
 În temeiul prevederilor art. 129 alin (1), alin. (2) lit. b), c), alin.
(4) lit. d) și e), alin. 6 lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), și art. 139 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 modifică titlul din Hotărârea Consiliului Local Roșiile
nr.  41/09.03.2020  în  sensul  că  se  îndreaptă  eroarea  materială
strecurată  în  denumirea  obiectivului  de  investiții,  care  va  avea
următoarea titulatură:   

”predarea  către  Ministerul  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  și
Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a
amplasamentului  şi  asigurarea  condiţiilor  în  vederea  executării
obiectivului de investiţii Construire sală de educație fizică școlară în
comuna Roșiile, sat Roșiile, punctul ”Școala cu clasele I-VIII Roșiile”,
județul Vâlcea – proiect tip”.

Art. II. Se modifică preambulul din Hotărârea Consiliului Local
Roșiile  nr.  41/09.03.2020  în  sensul  că  se  îndreaptă  eroarea
materială  strecurată  în  denumirea  obiectivului  de  investiții,  în
sensul  că denumirea obiectivului  de investiții  „Construire sală de
educație  fizică  școlară”  în  sat  Roșiile,  comuna  Roșiile,  județul
Vâlcea” va fi înlocuită cu denumirea: Construire sală de educație
fizică  școlară  în  comuna  Roșiile,  sat  Roșiile,  punctul  ”Școala  cu
clasele I-VIII Roșiile”, județul Vâlcea – proiect tip.    

Art. III. Se modifică art. 1. (1). din Hotărârea Consiliului Local
Roșiile  nr.  41/09.03.2020  în  sensul  că  se  îndreaptă  eroarea
materială strecurată în denumirea obiectivului de investiții, care va
avea următorul cuprins

”Art. 1. (1). Se aprobă predarea către  Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor  Publice  și  Administrației prin  Compania  Naţională  de
Investiţii  “C.N.I.”  S.A.,  pe  bază  de  protocol,  a  amplasamentului
situat în sat Roșiile, comuna Roșiile, județul Vâlcea în suprafață de
1407 mp, din totalul de 4276 mp, conform Plan de Amplasament și
Delimitare,  Anexa  nr.  1  la  prezenta  hotărâre,  identificat  potrivit
Cărții funciare nr. 35676, nr. topografic 35676, liber de orice sarcini
în vederea şi pe perioada realizării de către C.N.I. S.A. a obiectivului
de  investiții  proiectului  pilot:  Construire  sală  de  educație  fizică
școlară în comuna Roșiile, sat Roșiile, punctul ”Școala cu clasele I-
VIII Roșiile”, județul Vâlcea – proiect tip.”

Art.  IV.  Celelalte  prevederi  ale Hotărârii  Consiliului  Local
Roșiile nr. 41/09.03.2020 rămân neschimbate.

Art. V. Se aprobă actualizarea documentelor necesare privind
realizarea obiectivului de investiții Construire sală de educație fizică
școlară în comuna Roșiile, sat Roșiile, punctul ”Școala cu clasele I-
VIII Roșiile”, județul Vâlcea – proiect tip, după caz.

Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  Instituţiei  Prefectului
judeţului  Vâlcea  în  vederea  efectuării  controlului  de  legalitate,
primarului  pentru  ducere  la  îndeplinire,  Ministerului  Dezvoltării,
Lucrărilor  Publice  și  Administrației -  Companiei  Naționale  de
Investiții şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului
general UAT Comunei Roşiile, judeţul Vâlcea.



Roşiile, 22.03.2021
       Inițiator proiect,  Primar,                         Avizează pentru
legalitate, 
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT 
Roșiile, 
                                                            AVRAM CĂTĂLIN-
CONSTANTIN
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