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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. 97 

  
 Privitor la: aprobarea sumei de 4.000 lei în vederea aprobării 

procurării materialelor necesare și efectuarea unor lucrări 
la terenul de sport în suprafață de 13394 mp teren 
aparținând domeniului public, situat în satul Roșiile. 

 
 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de 17.12.2021 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 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. 4932/16.12.2021 a privind prevederea în bugetul 
local a sumei de 4.000 lei în vederea aprobării procurării materialelor necesare și 
efectuarea unor lucrări la terenul de sport în suprafață de 13394 mp teren 
aparținând domeniului public al UAT Roșiile, situat din satul Roșiile în vederea 
susținerii în bune condiții a unor evenimente sportive, precum susținerea 
meciurilor de acasă de echipa de fotbal locală ACS Știința Roșiile, la solicitarea 
mai multor tineri din localitatea Roșiile care desfășoară activități sportive pe 
terenul de sport – în vederea asigurării condițiilor minime și de siguranță față  
spectatori; 
 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 Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe 
anul 2021, Legii nr. 273/2006 – Legea finanţelor publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; L. 69/2000 privind  legea educației fizice și a sportului, 
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 L. 98/2016 privind achizițiile 
publice și H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016, 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 
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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. (1), alin (2) lit d), alin (4) lit a),  alin. (7) lit. a), e), 
f), alin. (14), art.136, art.139 alin. 3 lit. a), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. 
a), art. 197 – 200, art. 240 din Ordonanța de urgență 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 suma de 4.000 lei în vederea aprobării procurării 

materialelor necesare și efectuarea unor lucrări la terenul de sport în suprafață 
de 13394 mp teren aparținând domeniului public, situat în satul Roșiile, în 
vederea susținerii în bune condiții a unor evenimente sportive, precum 
susținerea meciurilor de acasă de echipa de fotbal locală ACS Știința Roșiile, și a 
mai multor tineri din localitatea Roșiile care desfășoară activități sportive pe 
terenul de sport – în vederea asigurării condițiilor minime și de siguranță față  
spectatori după cum urmează: 

- Reparații la împrejmuire teren încât suporterii să nu aibă acces pe 
spațiul de joc; 

- Împrejmuire teren cu plasă pe o lungime de cca 10 m, cu o înălțime de 
cca 4 m în spatele porților;  

- Amenajarea corespunzătoare a celor două bănci de rezerve în interiorul 
terenului; 

- Alte lucrări necesare în vederea asigurării condițiilor minime pentru 
spectatori până la realizarea unei tribune. 

 Art. 2. (1). Suma la care se refera art. 1 este prevăzută în bugetul local al 
comunei Roșiile, județul Vâlcea în cadrul acap. 67.05.01 – Sport.    
 (2). Lucrările se vor efectua cu personal voluntar precum și cu beneficiari 
ai L 416/2001 apți de muncă, personal din cadrul primăriei Roșiile, neimplicând 
costuri financiare suplimentare. 
 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea în calitate de ordonator principal de 
credite să ia măsurile necesare în vederea realizării lucrărilor, în condițiile legii. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului pentru ducere la 
îndeplinire și va fi făcută publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, 
judeţul Vâlcea.  

Roșiile, 17.12.2021 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
           IOANA BOGDAN                           Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 


