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HOTĂRÂREA  Nr.  
 

Privitor la :  aprobarea strategiei de dezvoltare a localităţii 
Roşiile, judeţul Vâlcea pe anul 2021.  

 
 

 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  21.04.2021 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Trușcă Ion-Dumitru a 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 și raportul de 
specialitate/referat compartiment specialitate înregistrat la nr. 1372/15.04.2021 
privind aprobarea strategiei de dezvoltare a localităţii Roşiile, judeţul 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 general al UAT Roşiile;     
 În conformitate cu L. nr. 98/2016 privind achizițiile publice, art. 3, art. 11 
alin. 2, art. 12, 13 din 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 şi 
completările ulterioare, avându-se în vedere și HCL nr. 96/2019 privind 
aprobarea programului inițial de achiziţii publice a localităţii Roşiile, judeţul 
Vâlcea pe anul 2021, HCL nr. ___/2021 privind aprobarea strategiei de 
dezvoltare locală 2021-2027 la nivelul localităţii Roşiile, judeţul Vâlcea; 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. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240  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. 1. Se aprobă  strategia de dezvoltare a localității Roşiile, judeţul 

Vâlcea pe anul 2021 conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuterniceşte, 
primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea în calitate de ordonator principal de 
credite prin compartimentul de achiziții publice și compartimentul financiar-
contabil. 

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data adoptării şi 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. 

Roşiile, 15.04.2021 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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                         CONSILIUL LOCAL           

STRATEGIA DE DEZVOLTARE  

A LOCALITĂŢII ROŞIILE, JUDEŢUL VÂLCEA PENTRU ANUL 2021 
Consiliul Local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea îşi propune ca în anul 2021 să 

realizeze următoarele acţiuni, după cum urmează: 
 
Nr. 

crt. 

Acţiuni ce se vor realiza în anul 2021 Valoarea 
estimată(lei)  

 1 Lucrări de întreținere și reparați drumuri sătești și comunale, poduri, 
podețe, rigole de scurgere 

   350.000 

 2 Extindere(infiintare) rețea apă uzată în comuna Roșiile , Sat Zgubea. 1.200.000 
 3 Modernizare sistemului de iluminat public stradal cu lămpi tip LED  în 

comuna Roșiile, județul Vâlcea 
    400.000 

 4 Înființare retea inteligenta de distribuție a  gazelor Naturale in comuna 
Roșiile, județul Vâlcea 

 16.211.048 

 5 Modernizare drumuri de interes local  în comuna Roşiile, județul Vâlcea 11.635.000 
 6 Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Cămin Cultural în sat 

Roșiile,  Comuna Roșiile, județul Vâlcea 
  3.023.590 

 7 Construire si dotare sediu de Primarie in sat Rosiile,punctul Primarie   2.000.000 
 8 Construire și dotare Sală de Sport în sat Roșiile, punctul Școala cu 

Clasele I-VIII Roșiile, comuna Roșiile, județul Vâlcea 
  4.500.000 

 9 Înființare Cămin Centru Social    600.000 
10 Modernizare Târg comunal în comuna Roșiile      130.000 
11 Modernizare Centru Civic în comuna Roșiile      400.000 
12 Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de 

cadastru si carte funciara 
     130.000 

13 Lucrari de racordare si bransare la reteaua de apa si canalizare      250.000 
14 Extindere retea de apa in Hotaroaia Deal si Cherasti Culme 50.000 
15 Manifestari artistice comuna Rosiile, jud. Valcea        40.000 
16 Achizitionare servicii de arhivare si selectarea documentelor        40.000 
17 Lucrări finisare exterior la Căminul Cultural Zgubea         40.000 
18 Reparatii curente - refacere acoperis si vopsire fatada la Scoala 

Gimnaziala Rosiile 
80.000 

19 Lucrari reparatii si amenajare grup sanitar Grădiniță Zgubea       40.000 
20 Reparatii curente – vopsire acoperis si fatada la Scoala Romanesti 30.000 
21 Amenajare parc de joaca pentru copii la Gradinita Rosiile 44.000 
22 Amenajare parc de joaca pentru copii la Romanesti 34.000 
23 Asternere covor asfaltic DJ 676- 3,7 km         
24 Continuarea lucrărilor de asfaltare a drumului DJ 676 F Romaneşti-

Zgubea-Grădiştea 
 

25 Continuarea lucrărilor de modernizare a drumului DJ 676 A   

26 Rezolvarea în permanenţă a problemelor sociale ale cetăţenilor 
comunei Roşile, judeţul Vâlcea. 

 

                                         
  Roşiile, 15.04.2021 

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

Anexă la H.C.L. Roşiile 

nr.    din 21.04.2021 
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