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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679         
     E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                         CONSILIUL LOCAL  

 
 

H O T Ă R Â R E A  NR.  68 

 
 Privind:   aprobarea rectificării bugetului local al comunei Roşiile, 

judeţul  Vâlcea pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-

2024. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
extraordinară, convocată de îndată, din data de 30.09.2021 la care participă un 
număr de 9 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie, lipsind domnul Ioana 
Bogdan și Bucura Alexandru-Gheorghe; 
 Având în vedere că domnul Ștefan Doru-Cezar a fost ales preşedinte de 
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data 
de 30.07.2021; 
 Luând în dezbatere referatul/raportul de specialitate al secretarului general 
UAT Roșiile înregistrat la nr. 3715/29.09.2021 a compartimentului financiar-
contabil având în vedere sumele primite conform adresei nr. 
VLG_STZ15570/24.09.2021 a ANAF privind alocare sume din fondul de 
intervenție – lucrări refacere infrastructură locală afectată ca urmare a 
calamităților naturale produse în 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 prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 
2021, art. 2 pct. 47, art. 14,  art. 19 alin. 2), art. 20 alin. (1) lit. c), h)-i), art. 25, 
art. 44 alin. (40), art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local Roșiile nr. 
26/2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Roşiile, judeţul  Vâlcea la 
venituri și cheltuieli pe anul 2021 si estimările pe 2022-2024, O.G. nr. 80/2001 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 26/2012 privind 
unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si 
de modificare si completare a unor acte normative, 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; 
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 În temeiul art. 87 alin. (5), art. 88, art. 129, alin. (4) lit. a), art. 133 alin. 
(2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit a), 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 9 voturi pentru, 
Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
 

 

H O T Ă R Â R E  
 

 

 Art.  1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Roşiile, judeţul 
Vâlcea pentru anul 2021 și estimările pe anii  2022-2024, cu o valoare totală de 
147.00 mii lei la partea de venituri și 147.00 mii lei la partea de cheltuieli, 
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta. 
 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea în calitate de ordonator principal de 
credite prin compartimentele de specialitate. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile 
pentru ducere la îndeplinire şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin grija 
secretarului general al UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

 
Roșiile, 30.09.2021 

 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
       ȘTEFAN DORU-CEZAR                      Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Roşiile, judeţul  Vâlcea  
la venituri și cheltuieli pe anul 2021 si estimările pe 2022-2024 

 
 Sursa A mii lei 

N/C DENUMIRE  INDICATORI Clasificatie 
economica 

ANUL 2021 ANUL 
2022 

ANUL 
2023 

ANUL 
2024 

A TOTAL VENITURI din care ;  +147,00    

 1. Subvenții primre din Fondulde intervenție 

 
42.02.28 +147.00 

   

B TOTAL  CHELTUIELI  DIN  CARE ;  +147.00    

 CAPITOLUL: CAPITOLUL DRUMURI SI PODURI 84.03.01 147.00    

 1. Reparații curente 20.02.00 +147.00    

 
 

Roșiile, 30.09.2021 
 

       Preşedinte de şedinţă,              Contrasemnează pentru legalitate,  
       ȘTEFAN DORU-CEZAR                                  Secretar general UAT Roșiile,  
                  AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

 

Anexa nr. 1 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  
nr.  68 / 30.09.2021  
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