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H O T Ă R Â R E A  NR.  98 

 

  Privind: aprobarea prevederii sumei de 48.00 mii lei, cu TVA, a 
documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul ”Variantă provizorie de trecere – lucrări de 
intervenție în punctul Pod ”La Samsonescu” pe Drumul 
comunal ”SAPARD – Goangă Lupu” din satul Romanești”, 
comuna Roșiile, județul Vâlcea   

 
 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 privind prevederea unei sumei de lei sumei de 
48.00 mii lei, cu TVA, a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul ”Variantă provizorie de trecere – lucrări de intervenție în punctul Pod ”La 
Samsonescu” pe Drumul comunal ”SAPARD – Goangă Lupu” din satul Romanești”, 
comuna Roșiile, județul Vâlcea, având în vedere faptul că în satul Romanești, strada 
Mărinești, apele provenite de pe versanți au dislocat timpanul podului peste torentul 
,,Pârâul lui Breazu”, pct. La Samsonescu,  prăbușindu-l în albie, podul fiind avariat grav. 
Acest fenomen a avut drept consecință și avarierea părții carosabile a Străzii Mărinești, 
circulația auto fiind întreruptă și s-a găsit ca soluție ocolitoare unei căi de acces auto 
pentru gospodăriile din zonă, una dintre aceste posibilități reprezentând-o Strada 
Mărinești, sectorul ,,Goangă Lupu – Islaz comunal”, cu acces la DJ 676. Pentru accesul 
pietonal spre gospodăriile din cătunul  Mărinești se poate folosi puntea metalică peste 
pârâul Șasa din pct. ,,Goangă Lupu – Islaz comunal”, dar pentru acces auto trebuie 
executată urgent o variantă provizorie de trecere; 

Văzând că prin Hotărârea nr. 84/16.12.2021 CJSU Vâlcea s-a luat act de situația de 
urgență, comisia de constatare care s-a deplasat în teren a adus un sprijin semnificativ 
privind posibilitatea găsirii soluției de a face posibil traversarea peste pârâul Șasa în 
punctul ”La Goangă Lupu – Ialaz Comunal” sau o variantă provizorie de trecere în zona 
podului afectat;  
 Văzând avizele comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local Roşiile prin care 
avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
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 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de 
secretarul general al UAT Roşiile;     
 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, 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. (1), alin (2) lit b), alin. 4 lit d), alin. (7) lit. m), alin. (14), 
art.136, art.139 alin. (3) lit. a), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a”  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 aproba prevederea sumei de sumei de 48.00 mii lei, cu TVA, a 
documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Variantă provizorie 
de trecere – lucrări de intervenție în punctul Pod ”La Samsonescu” pe Drumul comunal 
”SAPARD – Goangă Lupu” din satul Romanești”, comuna Roșiile, județul Vâlcea, conform 
anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre  - deviz. 

Art. 2. Finanțarea obiectivului se asigură din fonduri ale bugetul local și din alte 
surse atrase în condițiile legii. 
 Art. 3. 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 și este împuternicit să semneze toate actele ce decurg 
pentru realizarea investiției. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, 
primarului comunei Roșiile pentru ducere la îndeplinire prin compartimentele de 
specialitate şi va fi adusă la cunoştinţă 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 
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