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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 programului inițial de achiziţii publice al 
comunei Roșiile, județul Vâlcea pe anul 2022 

 
 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 secretarului general UAT Roșiile și raportul de 
specialitate/referat compartiment specialitate înregistrat la nr. 4800/10.12.2021, 
privind aprobarea programului inițial de achiziţii publice pe anul 2022, avându-se în 
vedere obiectivele de realizat în anul 2022, ținând cont de strategia de dezvoltare 
locală la nivelul localităţii Roşiile, judeţul Vâlcea; 
 Văzând raportul comisiei 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 UAT Roşiile; 
 În conformitate și ținând cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, art. 2 alin. 3 lit. b, art. 9, art. 11, art. 12, văzând și art. 13, art. 126-131 din 
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016, O.A.P. nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului 
anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale, L. nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, Hotărârile Consiliului Local Roșiile nr. ___/2021 de 
aprobare a programului inițial de achiziţii publice al comunei Roșiile, județul Vâlcea pe 
anul 2022,  nr. ___ privind aprobarea bugetului local al comunei Roşiile, judeţul  Vâlcea 
pe anul 2022 și estimările pe 2023-2025nr. 33/2021 de aprobarea a strategiei de 
dezvoltare locală 2021-2027 la nivelul localităţii Roşiile, judeţul Vâlcea și nr. 95/2021 
privind strategia de dezvoltare a localității Roșiile pe anul 2022, 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), alin. (4) lit. a), e), f), art. 133 alin. (2) lit. 
a), art. 134 alin. (1) lit. a, art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200  
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
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ulterioare, cu 11 voturi pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, 
adoptă următoarea: 
 

 
H O T Ă R Â R E: 

 
 

Art. 1.(1). Se aprobă programul inițial de achiziţii publice al comunei Roșiile, 
județul Vâlcea pe anul 2022 care va avea conținutul conform anexei nr. 1 si anexei nr. 
2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2). Autoritatea contractantă Comuna Roșiile, cu avizul secretarului comunei şi a 
responsabilului cu achizițiile publice prin identificarea necesităților și a referatelor de 
necesitate şi numai cu aprobarea primarului comunei, are dreptul de a opera modificări 
sau completări ulterioare în Programul stabilit potrivit alin. 1, supunându- aprobării 
consiliului local. 

(3). După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă îşi va definitiva 
programul inițial anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate dar şi de 
posibilităţile de atragere a altor fonduri, cu respectarea legislației în vigoare. 

Art. 2. În vederea materializării obiectivelor stabilite prin programul menţionat la 
art. 1 se autorizează primarul comunei, ca reprezentant legal de proiecte, în a 
întreprinde demersurile necesare pe lângă autorităţile îndrituite, personal sau prin 
comaprtimentele de specialitate în scopul implementării obiectivelor stabilite prin 
prezentul program, precum şi în a emite orice acord, aviz sau autorizaţie prevăzută de 
lege. 

Art. 3. În cazul în care autoritatea contractanta implementeaza proiecte 
finantate din fonduri nerambursabile si/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, va 
elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achizitiilor publice aferent 
proiectului respectiv, dupa semnarea contractului de finantare/cofinantare aferent. 

Art. 4. Se împuternicește primarul comunei Roșiile să desemneze în vederea 
constituirii comisilor de evaluare a ofertelor pentru fiecare achiziție în parte, după caz. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în 
vederea efectuării controlului de legalitate, Consiliului Județean Vâlcea, Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, primarului comunei Roşiile pentru ducere la 
îndeplinire, persoanelor interesate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea.  
 

Roşiile, 10.12.2021 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

 

http://www.functionarpublic.ro/article/35421/OUG-nr-64-privind-gestionarea-financiara-a-instrumentelor-structurale-si-utilizarea-acestora-pentru-obiectivul-convergenta
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PROGRAMUL ANUAL- initial - AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2022 

- ACHIZIȚII DIRECTE -  
 

Nr. 

crt. 

Tipul si obiectul 

contractului de 

achizitie 

publica/acordului 

cadru 

Cod CPV 

Valoarea 

estimata a 

contractului 

de achizitie 

publica 

Sursa de 

finantare 

Procedura 

stabilita/instrument

e specifice pentru 

derularea 

procesului 

Data (luna) 

estimata 

pentru 

initierea 

procedurii 

Data (luna) 

estimata 

pentru 

atribuirea 

contractului 

Modalitati de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire 

Persoana 

responsabila 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire 

lei fara TVA online/offline 

1 
Energie electrica 

09310000-5 80.000 
buget 

local 
Achizitie directa II.2022 XII.2022 online 

Marinescu 

Stefan 

2 

Revizie iluminat 

public.Consumabile 

iluminat 

45317000-2 

31000000-6 

34928530-2 

45.000 
buget 

local 
Achizitie directa II.2022 XII.2022 online Marinescu 

Stefan 

3 

Achizitie carburanti 

auto 

22458000-5 

09134200-9 

09132000-3 

95.000 
buget 

local 
Achizitie directa II.202 XII.2022 online Marinescu 

Stefan 

4 
Piese auto 50112000-3 

34322400-4 
50.000 

buget 

local 
Achizitie directa II.2022 XII.2022 online Marinescu 

Stefan 

5 
Pneuri pentru 

autovehicule 34351100-3 15.000 
buget 

local 
Achizitie directa II.2022 XII.2022 online Marinescu 

Stefan 

6 

 

Servicii de cadastru si 

carte funciara 
71354300-7 135.000 

buget de 

stat 
Achizitie directa III.2022 XII.2022 online Marinescu 

Stefan 

7 

Carti, publicatii si 

ziare 
22100000-1  

22120000-7 

22210000-5 

79340000-9 

18.000 
buget 

local 
Achizitie directa II.2022 XII.2022 online 

Marinescu 

Stefan 

Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local Roșiile  
nr.    / 17.12.2022 
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8 
Echipament birotica 42964000-1  

50300000-8 
25.000 

buget 

local 
Achizitie directa V.2022 XII.2022 online Marinescu 

Stefan 

9 

Consumabile 

aparatura birotica            

Furnituri de birou 

22800000-8 

39263000-8 

30192700-8  

30197642-8 

20.000 
buget 

local 
Achizitie directa II.2022 XII.2022 online 

Marinescu 

Stefan 

10 

Intretinere si 

functionare auto 

(revizii, asigurari) 

 

71631000-0  

66514110-0 
20.000 

buget 

local 
Achizitie directa II.2022 XII.2022 online 

Marinescu 

Stefan 

11 

Materiale ,reparatii 

curente-intretinere si 

functionare-bunuri si 

servicii. 

 

39831240-0  

44190000-8  

33760000-5 

44192000-2 

65.000 
buget 

local 
Achizitie directa II.2022 XII.2022 online 

Marinescu 

Stefan 

12 
Bunuri si servicii 

S.V.S.U 66511000-5 15.000 
buget 

local 
Achizitie directa V.2022 XII.2022 online Marinescu 

Stefan 

13 
Pregatire profesionala 

80530000-8 18.500 
buget 

local 
Achizitie directa V.2022     XII.2022 online Marinescu 

Stefan 

14 
Protectia muncii  

 85147000-1 7.000 
buget 

local 
Achizitie directa II.2022 XII.2022 online Marinescu 

Stefan 

15 
Organizarea proceduri 

de achizitie 

79418000-7 
30.000 

buget 

local 
Achizitie directa II.2022 XII.2022 online Marinescu 

Stefan 

16 
Materiale reparatii 

curente 44190000-8 35.000 
buget 

local 
Achizitie directa V.2022 XII.2022 online Marinescu 

Stefan 

17 

 

Materiale curatenie,  
39831240-0    

33760000-5 
10.000 

buget 

local 
Achizitie directa II.2022 XII.2022 online Marinescu 

Stefan 

18 

Materiale sanitare 33735000-1 

18143000-3 

33140000-3 

33741300-9 

24455000-8 

25.000 
buget 

local 
Achizitie directa II.2022 XII.2022 online 

Marinescu 

Stefan 



19 
Materiale racorduri la 

reteaua de  canalizare 

44164310-3 

 40.000 
buget 

local 
Achizitie directa II.2022 XII.2022 online Marinescu 

Stefan 

20 

Materiale 

bransamente la 

reteaua de apa 

44164310-3 

44162500-8 

44424100-9 

44163210-5 

85.000 
buget 

local 
Achizitie directa II.2022 XII.2022 online 

Marinescu 

Stefan 

21 

Lucrari de racordare si 

bransare la reteaua de 

apa si canalizare 

45232100-3 

45232411-6 

45221211-4 
75.000 

buget 

local 
Achizitie directa III.2022 XII.2022 online Marinescu 

Stefan 

22 

Extindere retea de apa 

in Hotaroaia Deal si 

Cherasti Culme 

 

45232150-8 50.000 
buget 

local 
Achizitie directa V.2022 XII.2022 online Marinescu 

Stefan 

23 

Lucrari de reparatie 

Gradinita Zgubea si 

amenajare  grup 

sanitar 

 

45453000-7 
21.000 

buget 

local 
Achizitie directa V.2022 XII.2022 online 

Marinescu 

Stefan 

24 

Reparatii curente - 

refacere acoperis si 

vopsire fatada la 

Scoala Gimnaziala 

Rosiile 

 
45261210-9 

45443000-4 
 

67.000 
buget 

local 
Achizitie directa V.2022 XII.2022 online 

Marinescu 

Stefan 

25 

Reparatii curente – 

vopsire acoperis si 

fatada la Scoala 

Romanesti 

 

45261220-2 

45443000-4

  

25.000 
buget 

local 
Achizitie directa V.2022 XII.2022 online 

Marinescu 

Stefan 

26 

Amenajare parc de 

joaca pentru copii la 

Gradinita Rosiile 

71241000-9   3.360 
buget 

local 
Achizitie directa V.2022 XII.2022 online 

Marinescu 

Stefan 

45212130-6 
33.600 

27 

Amenajare parc de 

joaca pentru copii la 

Romansti 

 

71241000-9   3.360 
buget 

local 
Achizitie directa V.2022 XII.2022 online 

Marinescu 

Stefan 

45212130-6 
25.200 



28 

Lucrari de intretinere 

si reparatii drumuri 

satesti si comunale, 

poduri, riglole de 

scurgere 

45233141-9 350.000 
buget 

local 
Achizitie directa IV.2022 XII.2022 online 

Marinescu 

Stefan 

29 

Modernizare drumuri 

de interes local in 

Com Rosiile 

71241000-9   30.000 
buget 

local 
Achizitie directa V.2022 XII.2022 online Marinescu 

Stefan 

45233140-2 

45233142-6 400.000 

30 

Intocmire Studiu de 

fezabilitate – 

Extindere(infiintare) 

retea de canalizare in 

satul Zgubea 

79314000-8 20.000 
buget 

local 
Achizitie directa IV.2022 Xll.2022 online 

Marinescu 

Stefan 

31 

Modernizarea 

sistemului de iluminat 

public stradal cu 

lampi tip LED in 

comuna Rosiile 

 

71241000-9 

45316110-9 100.000 
buget 

local 
Achizitie directa V.2022 XII.2022 online 

Marinescu 

Stefan 

32 

Servicii – posta-

telecomunicatii-

pachete informatice. 

72400000-4 

64112000-4 

48900000-7 

32520000-4 

70.000 
buget 

local 
Achizitie directa II.2022    XII.2022 online 

Marinescu 

Stefan 

33 
Servicii – consultanta 

si expertize 
79110000-8 25.000 

buget 

local 
Achizitie directa IV.2022    XII.2022 online 

Marinescu 

Stefan 

34 

Amenajare parcare 

auto la sediul 

Primariei Rosiile 

45223300-9 20.000 
buget 

local 
Achizitie directa VIII.2021 XII.2021 online 

Marinescu 

Stefan 

35 
Achizitie container 

modular pentru vestiar 

44613000-0 

44211100-3 
21.000 

buget 

local 
Achizitie directa VIII.2021 XII.2021 online 

Marinescu 

Stefan 

36 

Lucrari de finisaje 

exterioare - Camin 

Cultural Zgubea 

45443000-4 33.600 
buget 

local 
Achizitie directa VIII.2021 XII.2021 online 

Marinescu 

Stefan 



37 

Lucrari reparatii 

interioare , amenajare 

grup sanitar si 

racordari la reteaua de 

apa si canalizare – 

Camin Cultural 

Romanesti 

45453000-7 21.000 
buget 

local 
Achizitie directa VIII.2021 XII.2021 online 

Marinescu 

Stefan 

39 

Lucrari refacere 

drumuri locale si 

satesti – Inchiriere 

utilaje(bulldozer etc) 

45500000-2 60.000 
buget 

local 
Achizitie directa VIII.2021 XII.2021 online 

Marinescu 

Stefan 

 

 

Roşiile, 10.12.2021 
       Inițiator proiect, Primar,                                  Avizează pentru legalitate,  

       CONSTANTIN DUMITRU                                                                                    Secretar general UAT Roșiile,  
                                                                                                                         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
 


		2021-12-10T19:31:01+0200
	Catalin-Constantin Avram




