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H O T Ă R Â R E A  NR. 3 

 
 Privitor la: aprobare vidanjare, ce se execută cu tractorul, vidanja 

și deservent, aflate în administrarea consiliului local 
Roşiile pentru prestarea unor servicii specifice în 
localitate către terţi, persoane fizice și juridice cu plata 
unei taxe de 200 lei/oră. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
extraordinară din data de 07.01.2022 la care participă un număr de 10 consilieri 
din totalul de 11 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Brabte Dănuț; 
 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 referatul/raportul de specialitate al secretarului general 
UAT Roșiile înregistrat la nr. 24/03.01.2022, văzând și art. 4 din HCL Roșiile nr. 
80/2021 reivind achiziționarea unei vidanje pentru rezolvarea problemelor apărute 
şi întreţinerea corespunzătoare a reţelei de canalizare, propune adoptarea unei 
Hotărâri a consiliului local privind stabilirea unui tarif orar pentru închirierea 
vidanjei aflate în dotarea primăriei, utilaj care este folosit pentru realizarea 
activităţilor specifice administrării şi întreţinerii patrimoniului public şi privat al 
comunei, cu menţiunea că o parte din costurile întreţinerii acestui tip de utilaj se 
pot acoperi şi prin închirierea acestuia, raportat la consumul de carburanți a 
utilajului cu deservent;  
 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 art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, art.16 alin.(2), art. 27 şi ale art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 21/2002 privind 
gospodarirea localitatilor urbane si rurale, L. nr. 51/2006 r1 a serviciilor comunitare 
de utilitati publice, 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 
 În temeiul art. 129, alin. (2) lit. b), d), alin. 4 lit, c), alin. (7) lit. n), art. 133 
alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin (3), art. 136, art. 138 alin (1), art. 139 
alin. (1), alin. (3) lit a), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 
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din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, cu 10 voturi pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, 
adoptă următoarea: 
 
 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

Art.  1. Se aprobă taxa vidanjare, ce se execută cu tractorul, vidanja și 
deservent, aflate în administrarea consiliului local Roşiile pentru prestarea unor 
servicii specifice în localitate către terţi, persoane fizice și juridice care sunt 
înregistrați în evidențele agricole și fiscale, la tariful de 200 lei/oră, cu carburantul 
proprietarului utilajului. 
 Art. 2. Închirierea vidanjei se va face la cererea scrisă a solicitanților, ținând 
cont de prioritățile lucrărilor de interes public local, în urma încheierii unui 
contract. 
 Art. 3. Taxele pentru prestarea serviciilor se va face la casieria Primăriei 
Roşiile, anticipat, iar evidența beneficiarilor serviciilor se va ține în cadrul 
compartimentului impozite și taxe locale de către domnul Vlăduțu Ion, referent. 
 Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, prin compartimentele de specialitate. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea,  membrilor Consiliuli Local Roşiile, judeţul Vâlcea, compartimentului 
financiar-contabil al unităţii, domnului Vlăduțu Ion  şi va fi adusă la cunoştinţă 
publică, prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea.  
 

 
Roșiile,  07.01.2022 

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