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HOTĂRÂREA  Nr. 

Privitor  la  :  aprobarea  sumei  de  452.00  mii  lei  cu  TVA
privind  lucrări  de  întreținere  și  modernizare
drumuri comunale, sătești și vicinale din comuna
Roșiile, județul Vâlcea

Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa
sa ordinară din data de 24.05.2021 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/raportul de specialitate al secretarului
general UAT Roșiile înregistrat la nr. 1741/14.05.2021 privind aprobarea
sumei  de  452.00  mii  lei  cu  TVA  privind  lucrări  de  întreținere  și
modernizare drumuri comunale, sătești  și  vicinale din comuna Roșiile,
județul Vâlcea, din care suma de 3.00 mii lei cu TVA pentru întocmirea
documentației tehnico-economice; 

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. 14 alin (4), art. 16, art. 20 alin. 1
lit. e, h- k, art. 41, 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,  cu  respectarea  Legii  nr.  24/2000  r2,  privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, Legii
nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2) lit d), alin. (7) lit. m)-o), alin.
(14), art.136, art.139 alin. (3) lit. a), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit.
„a”  din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
10 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. (1). Se aprobă prevederea în bugetul local al comunei Roșiile
a sumei  de  452.00  mii  lei  cu  TVA  privind  lucrări  de  întreținere  și
modernizare drumuri comunale, sătești  și  vicinale din comuna Roșiile,
județul Vâlcea.

(2). Se aprobă ca din suma prevăzută la alin. 1. suma de 4.00 mii
lei  fără  TVA  să  fie  folosită  pentru  întocmirea  Documentației  tehnico-
economice.

Art. 2. Realizarea obiectivului  constă în efectuarea de lucrări  de
așternere mixturi bituminoase pe platforma drumului.

Art. 3. Sumele necesare în vederea realizării obiectivului menționat
se vor suporta din bugetul local al comunei Roșiile, județul Vâlcea și alte
surse. 

Art.  4. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se
însărcinează primarul comunei Roșiile, domnul Constantin Dumitru prin
compartimentele de specialitate.

Art.  5.  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. 

Roşiile, 18.05.2021
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate, 
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile, 
                                                            AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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