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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 

 
HOTĂRÂREA  Nr.  

  
Privitor la :  aprobarea prevederii în bugetul local al comunei 

Roșiile al sumei de 18.00 mii lei pentru achiziționarea 
și montarea tăblițelor indicatoare cu numele străzilor 
și a numerelor administrative imobilelor conform 
nomenclaturii stradale aprobate la nivelul UAT 
Roșiile. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  26.11.2021 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul ___________ a fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
26.11.2021; 
 Luând în dezbatere referatul secretarului general UAT Roșiile înregistrat la 
nr. 4538/19.11.2021 referitor la prevederea sumei de 18.00 mii lei pentru 
achiziționarea de plăcuțe  în vederea identificării imobilelor numerotate conform 
nomenclaturii stradale aprobate la nivelul UAT Roșiile, măsuri privind 
recensământul populației și locuințelor, văzând și HC.L. Roșiile nr. 70/2017 cu 
modificările și completările ulterioare, nr.49, 72/2018, nr.37/2019 privind 
aprobarea Nomenclaturii Stradale al UAT Roșiile, județul Vâlcea;  
 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. 20 alin (1) lit. i), 67 alin (1) lit. c) din   
L. nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările 
ulterioare, O.U.G. privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei 
si locuintelor din Romania in anul 2021; Regulamentul (UE) nr. 763/2008 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensamântul 
populatiei si al locuintelor si a cerintelor regulamentelor de implementare a 
acestuia,  O.G. nr. 21/2002 privind gospodăria localităților urbane și rurale, 
ținând cont și de O.G. nr. 43/1997 – privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr.195/2002 – privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, L. nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, art. 453 lit g) din L. nr. 227/2015 privind codul fiscal, art. 2 lit. 
d) din OG nr. 63/2002, HG nr. 777/2016 privind structura, organizarea si 
functionarea Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale, cu 
respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
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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 prevederilor art. 87 alin. (5), art. 133 alin. (2) lit. a), art. 129 
alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), art. 140, 
art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 199, 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: 
 

 
H O T Ă R Â R E : 

 
Art. 1. Se aprobă prevederea în bugetul local a sumei de 18.00 mii lei 

pentru achiziționarea și montarea tăblițelor indicatoare cu numele străzilor și a 
numerelor administrative imobilelor conform nomenclaturii stradale aprobate la 
nivelul UAT Roșiile, după cum urmează: 

- Suma de 6.00 mii lei pentru achiziționarea tăblițelor indicatoare cu 
denumirea de străzi; 

- Suma de 12.00 mii lei pentru achiziționarea tăblițelor cu numerele 
administrative. 

Art. 2. Sub numărul înscris pe plăcuța cu numărul administrativ se va 
inscripționa satul și denumirea străzii.  

Art. 3. Calitatea materialului din care sunt confecționate materialele la care 
se referă prezenta hotărâre este tip ............. (metal sau material plastic rezistent 
la intemperii) 

Art. 4.  Montarea plăcuțelor cu denumiri de străzi la intrarea și la ieșirea de 
pe acestea și la intersecția acestora cu alte străzi, precum și montarea numerelor 
administrative pe toate imobilele de pe întreg teritoriu comunei Roșiile este 
obligatorie. 

Art. 5.  În cazul pierderii sau deteriorării numărului administrativ al 
imobilului, acesta se va atribui contracost proprietarului/deținătorului imobilului, 
la prețul de achiziție. 

Art. 6. Fiecare proprietar /deținător al imobilului are obligația de a-și da 
acordul pentru afișarea numărului administrativ, la loc vizibil spre strada pe care 
este amplasat imobilul acestora. 

Art. 7. Cu data prezentei încetează aplicabilitatea HCL nr. 70/2020, care 
rămâne fără obiect.  
 Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea în calitate de ordonator principal de 
credite  și compartimentul achiziții publice și financiar contabil în vederea 
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achiziționării plăcuțelor, și viceprimarul de aplicarea plăcuțelor cu sprijinul 
personalului din cadrul compartimentului administrativ. 
 Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului , viceprimarului 
pentru ducere la îndeplinire prin compartimentele de specialitate şi va fi adusă 
la cunoştinţă publică, prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul 
Vâlcea.  
 

 
Roşiile, 19.11.2021 

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