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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. 86 

 
 

 Privitor la: modificarea art. 2 al HCL nr. 75/2021 pentru 
aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între 
Comuna Roșiile și A.C.S. ȘTIINȚA ROȘIILE prin 
Consiliul Local Roșiile și acordarea sumei de 2000 lei 
reprezentând cheltuieli arbitraj. 

 
 

 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 funcție; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan 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 proiectul de hotărâre, expunerea de motive, referatul 
secretarului/raportul de specialitate nr. 4552/22.11.2021  referitor la 
modificarea art. 2 al HCL nr. 75/2021 pentru aprobarea încheierii unui protocol 
de colaborare între Comuna Roșiile și A.C.S. ȘTIINȚA ROȘIILE prin Consiliul 
Local Roșiile și acordarea sumei de 2000 lei reprezentând cheltuieli arbitraj, în 
sensul că a fost defectuos redactată;   
 Văzând avizele comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local Roșiile 
prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ținând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul general al UAT Roșiile;     
 În conformitate cu prevederile, art. 2, art. 3 alin. (1), art. 67 alin(2) lit b), 
art. 67, alin. 3, lit. (b) si art. 69 din L. 69/2000 privind  legea educației fizice 
și a sportului, cu modificările și completările ulterioare,  Anexa nr. II, pct. 9 lit. b 
din L. nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 46 alin. 1 lit. f), g) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la 
asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, art. 43 alin (2) din 
L. nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, cu 
respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 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. 129, alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. a), alin. 7 lit. a), art. 133 
alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit a), 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 10 voturi 
pentru, domnul Ioana Bogdan neparticipând la vot, Consiliul local al comunei 
Roșiile, județul Vâlcea, adoptă următoarea: 
 

 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Roșiile nr. 
75/15.10.2021 privitoare la aprobarea încheierii unui protocol de colaborare 
între Comuna Roșiile și A.C.S. ȘTIINȚA ROȘIILE prin Consiliul Local Roșiile și 
acordarea sumei de 2000 lei reprezentând cheltuieli arbitraj care va avea 
următorul cuprins: 

”Art. 2. (1). Se aprobă, pentru anul în curs, susținerea financiară prin 
încheierea unui contract de colaborare între Primăria Comunei Roșiile și 
Asociația Club Sportiv Știința Roșiile, în sumă de 2000 lei, reprezentând 
cheltuieli cu arbitrajul pentru meciurile de acasă susținute de ACS ȘTIINȚA 
ROȘIILE. 

(2). Structura sportivă menționată, beneficiară a sprijinului financiar, 
răspunde de modul de utilizare a sumelor acordate, conform destinației pentru 
care au fost alocate în conformitate cu legislația în vigoare și cu obligația de a 
justifica modul de utilizare a sprijinului financiar.”  
 Art. II. Celelalte prevederi ale HCL 75/2021 rămân neschimbate. 
 Prezenta hotărâre va fi  comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea 
în vederea efectuării controlului de legalitate,  primarului comunei Roşiile în 
vederea ducerii la îndeplinire, președintelui ACS ȘTIINȚA ROȘIILE, AJF Vâlcea şi 
va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roșiile, 
județul Vâlcea.  
 

Roșiile,  26.11.2021 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
           IOANA BOGDAN                           Secretar general UAT Roșiile,  
          AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN  
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