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HOTĂRÂREA  NR. 

Privitor la: aprobarea acordului de parteneriat intre 
comuna Tetoiu, comuna Rosiile si comuna 
Lapusata privind 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,  privind
aprobarea acordului de parteneriat intre comunaTetoiu, comuna Rosiile
si  comuna  Lapusata   privind  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.129, alin. (2), lit.e), alin. (9), lit. a)
din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ  cu  modificările  și
completarile ulterioare, O.G. nr.26/2000 cu privire la asociați și fundatii,
aprobata  cu  modificari  si  completari  de  Legea  nr.246/2005  cu
modificarile  si  completarile  ulterioare si  art.35 din  Legea nr.273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (4),
art.136 alin.1, art.139 alin.1,alin.3 lit.f), art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G.nr.
nr.57/2019 privind Codul  administrativ,  cu  modificările  și  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 acordul de parteneriat intre comunaTetoiu, 
comuna Rosiile si comuna Lapusata  pentru obiectivul de investitii 
”Înființare rețea inteligentă de distribuție Gaze Naturale în comuna 
Roșiile, județul Vâlcea”, acord încheiat în data de 23.11.2020 între:
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1.Comuna  Tetoiu,  cu  sediul  în  Comuna  Tetoiu,  sat.  Țepești,judetul
Valcea,  codul  de identificare fiscala 2541746,  având calitatea de
Lider parteneriat/Partener1;

2.Comuna Roșiilei,  cu sediul în Comuna Roșiile, sat. Roșiile, judetul
Valcea, codul de identificare fiscala,  2539495, având calitatea de
membru 2/Partener2;

3.Comuna  Lapușata  cu  sediul  în  Comuna  Lapusata,  sat.Sărulești,
judetul  Valcea,  codul  de  identificare  fiscala,  având  calitatea  de
membru 3/Partener 3.
Art. 2. 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. 

Roşiile, 25.11.2020
       Inițiator proiect, Primar,                         Avizează pentru legalitate, 
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile, 
                                                            AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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