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Hotărâri emise 2021 

 

Nr. 

Hotărâre 
Consiliul 

Local 

Data 
emiterii 
Hotărârii 

Conținutul pe scurt Inițiatorul 
proiectului 
în vederea 
adoptării 

HCL 

 

1 

 

08.01.2021 

acoperirii definitive din excedentul bugetului local 
a deficitului bugetar existent la data de 
31.12.2020, în sumă de 211.555,74 lei, aferent 
sursa A 

primar 

 
2 

 
08.01.2021 

utilizării sumelor din excedentul bugetului local al 
anului 2020 în anul 2021, în sumă de 651.811,47 
lei și a listei provizorii a obiectivelor de investiții 

primar 

3 29.01.2021 
contului de execuţie a bugetului local al comunei 
Roşiile, judeţul Vâlcea la data de 31.12.2020 

primar 

 
4 

29.01.2021 contului de execuţie a bugetului Serviciul Public 
de Alimentare cu Apa si Canalizare Rosiile, 
județul Vâlcea la data de 31.12.2020 

primar 

 

 
5 

29.01.2021 desemnarea domnului Avram Cătălin-Constantin 
având funcţia de secretar general UAT Roșiile, 
județul Vâlcea ca persoană responsabilă cu 
modul de aplicare a prevederilor Legii. nr. 
544/2001 

primar 

 
6 

29.01.2021 planului de acțiuni sau de lucrări pentru 
beneficiarii de ajutor social din comuna Roşiile, 
judeţul Vâlcea pe anul  2021 

primar 

7 
29.01.2021 reţelei şcolare de pe raza comunei Roşiile, judeţul 

Vâlcea pentru anul şcolar 2021-2022 
primar 

 

8 

29.01.2021 desemnării reprezentantului Consiliului Local 
Roşiile în Consiliul de Administraţie al Şcolii 
Roşiile, judeţul Vâlcea pentru anul școlar 
2020-2021 

primar 

 

9 

29.01.2021 desemnarea pentru anul școlar 2020-2021 a 
reprezentantului Consiliului Local în Comisia de 
Evaluare și Asigurare a Calității educației la 
Școala Gimnazială Roșiile 

primar 

 

 
 

10 

29.01.2021 actualizării indicatorilor tehnico-economici, 
devizului general pentru obiectivul ”Extindere 
rețea de alimentare cu apă 25,3 KM în comuna 
Roșiile, județul Vâlcea” finanțat prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală – OUG 28/2013, 
actualizat conform OUG 114/2018 ca urmare a 
finalizării lucrărilor de execuție 

primar 
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11 

29.01.2021 completării HCL nr. 25/2020 a programului inițial 
de achiziţii publice al comunei Roșiile, județul 
Vâlcea pe anul 2021 

primar 

 

 
12 

29.01.2021 achiziționării și acordării cu titlu gratuit a câte 50 
de măști de protecție pentru fiecare copil de 
vârstă şcolară şi preşcolară care frecventează 
cursurile școlare la nivelul Comunei Roșiile, 
județul Vâlcea în limita sumei totale de 3.500 lei 

primar 

 

13 

 

25.02.2021 

acordării unui sprijin financiar cu decontarea 
cheltuielilor efectuate cu domnul Duță Constantin 
din satul Romanești, comuna Roșiile, județul 
Vâlcea, care se afla într-o situație de urgență 

primar 

 
14 

25.02.2021 achiziționării unei remorci, tip monoaxal de 5 
tone util pentru dotare tractor, în limita sumei 
de 27.000 lei 

primar 

 
 

15 

25.02.2021 acceptarea transmiterii fără plată, reprezentând 
autoturism Dacia Logan de la Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură Vâlcea către 
Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare 
Roșiile 

primar 

 
16 

25.02.2021 organizării păşunatului şi exploatării pajiştilor 
permanente, aflate in domeniul privat al comunei 
Roșiile, județul Vâlcea în anul 2021 

primar 

 

17 

25.02.2021 acordării dreptului de acces, folosință asupra 
imobilului teren în suprafaţă de 10 mp, situat în 
localitatea Rosiile, la locatia ”La Ceas” în favoarea 
RCS & RDS S.A 

primar 

 

 

 

18 

25.02.2021 prevederii sumei de 9750 lei cu TVA reprezentând 
1300 lei/km în vederea efectuării de măsurători 
cadastrale, intocmire documentatii cadastrale si 
inscrierea acestora in cartea funciara în vederea 
întocmirii Studiului de fezabilitate pentru 
”Modernizare drumuri de interes public local”, 
”Modernizare drumuri comunale” din comuna 
Roșiile, județul Vâlcea, prin Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice si Administratiei 

primar 

 

 

 

19 

25.02.2021 darea în administrare și exploatare a extinderilor 
realizate de UAT Comuna Roșiile potrivit 
obiectivului de investiții „Extindere rețea de 
alimentare cu apă 25,3 km în comuna Roșiile, 
județul Vâlcea” conform procesului-verbal de 
re c e p ț i e l a t e r m i n a re a l u c r ă r i l o r n r. 
465/11.02.2021, precum și a branșamentelor și 
racordurilor efectuate în localitatea Roșiile către 
SPAC Roșiile 

primar 

20 29.03.2021 Alegerea președintelui de ședință primar 
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21 

29.03.2021 nominalizarea a doi consilieri locali din cadrul 
Consiliului Local Roșiile care să facă parte din 
comisia de evaluare a performanțe lor  
profesionale individuale ale secretarului general al 
UAT Roșiile, județul Vâlcea 

primar 

22 
29.03.2021 Modificarea Hotărârii Consiliului Local Roșiile nr. 

41/09.03.2020 
primar 

 
 

23 

29.03.2021 sumei de 24.000 lei privind întocmirea Studiului 
de Fezabilitate, studiul topografic și studiul 
geotehnic privind obiectivul de investiții „Rețea de 
canalizare și epurare apă uzată, sat Zgubea, 
comuna Roșiile, județul Vâlcea” 

primar 

 
24 

29.03.2021 achiziționării de piatră spartă necesară pentru 
refacerea platformei drumurilor locale în limita 
sumei de 45.000 lei 

primar 

 
25 

 
21.04.2021 

bugetului local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea 
la venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările 
pe 2022-2024 

primar 

 
26 

21.04.2021 bugetului Serviciul Public de Alimentare cu Apa 
si Canalizare Rosiile pe anul 2021 și estimările pe 
anii 2022-2024 

primar 

 
27 

21.04.2021 numărului de posturi de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav şi a numărului de 
indemnizaţii pentru anul 2021 

primar 

 
28 

21.04.2021 organigramei şi statului de funcţii ale aparatului 
propriu de specialitate al primarului comunei 
Roşiile, judeţul Vâlcea pe anul 2021 

primar 

 
 

29 

21.04.2021 organigramei şi statului de funcţii al Serviciului 
public de alimentare cu apă și canalizare, cu 
personalitate juridică aflat în subordinea 
consiliului local Roșiile, judeţul Vâlcea, pe anul 
2021 

primar 

 

 
30 

21.04.2021 salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului şi din serviciile publice 
fără personalitate juridică din subordinea 
Consiliului local Roșiile 

primar 

 

31 

21.04.2021 salariilor de bază, pentru personalul din cadrul 
Serviciului public de alimentare cu apă și 
canalizare Roșiile, cu personalitate juridică, din 
subordinea Consiliului Local Roșiile 

primar 

32 
21.04.2021 indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și 

a taxelor speciale cu 2,6%, pentru anul 2022 
primar 

33 
21.04.2021 strategiei de dezvoltare locală 2021-2027 la 

nivelul localităţii Roşiile, judeţul Vâlcea 
primar 

34 
21.04.2021 strategiei de dezvoltare a localităţii Roşiile, 

judeţul Vâlcea pe anul 2021 
primar 
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35 
21.04.2021 programului de achiziţii publice al comunei 

Roșiile, județul Vâlcea pe anul 2021 
primar 

 

36 

21.04.2021 încheierii unui Acord de colaborare cu ECOSMART 
UNION SA, operator desemnat și Comuna Roșiile în 
vederea gestiunii deșeurilor de ambalaje din zona 
UAT 

primar 

 
37 

 
24.05.2021 

rectificării bugetului local al comunei Roşiile, 
judeţul Vâlcea pe anul 2021 și estimările pe anii 
2022-2024 

primar 

38 
24.05.2021 contului de execuţie a bugetului local al comunei 

Roşiile, judeţul Vâlcea la data de 31.03.2021 
primar 

 

39 

24.05.2021 prevederii în bugetul local al comunei Roșiile a 
sumei de 17.000 lei pentru achiziționare 
materiale necesare protejării învelitorii din tablă a 
Școlii Romanești, cât și a clădirii 

primar 

 

40 

24.05.2021 stabilirii consumului lunar de carburant pentru 
autoturismul Dacia Logan din dotarea Serviciului 
Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Roșiile 
aflat în subordinea consiliului local 

primar 

 

41 

24.05.2021 tipului, numarului si cuantumului burselor scolare 
pentru anul scolar 2020-2021 ce se acorda 
elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar 
localitatea Roșiile, județul Vâlcea 

primar 

 
42 

24.05.2021 prevederii sumei de 5.00 mii lei pentru 
achiziționarea de europubele cu capacitatea de 
120 litrii 

primar 

 

43 

24.05.2021 cheltuirii sumei de 27.00 mii lei cu TVA pentru 
lucrări de reparații interioare și amenajare grup 
sanitar și racorduri la rețeaua de apă și canalizare 
a Căminului Cultural Romanești 

primar 

 

44 

24.05.2021 sumei de 452.00 mii lei cu TVA privind lucrări de 
întreținere și modernizare drumuri comunale, 
sătești și vicinale din comuna Roșiile, județul 
Vâlcea 

primar 

 

45 

24.05.2021 cheltuirii sumei de 10.00 mii lei cu TVA pentru 
amenajare parcare auto la sediul Primăriei și 
Consiliul Local Roșiile pentru autovehiculele și 
utilajele din dotare 

primar 

 

 
46 

24.05.2021 închirierii terenului în suprafață de 2500 mp și 1500 
mp cale acces sonda 24 Romanești și 1000 mp cale 
acces sonda 44 Romanești către Societatea e Gaze 
Naturale Romgaz S.A. – Sucursalșa Tîrgu-Mureș 
pentru realizarea intervențiilor și reparațiile la 
instalațiile celor două sonde 

primar 

 

47 

 

29.06.2021 

acordării unui sprijin financiar în sumă de 1000 
lei domului Ruiu Virgil persoană care s-a ocupat 
și a suportat cheltuirlile de înmormântare ale lui 
Ruiu Ilie din comuna Roșiile, județul Vâlcea 

primar 
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48 

29.06.2021 sumei de 5.000 lei pentru închirierea unui utilaj 
cilindru compactor în vederea tasării materialului 
piatră spartă ce va fi adus pe platformele 
drumurilor locale 

primar 

 
49 

29.06.2021 regulamentului de organizare si functionare al 
aparatului de specialitate al primarului comunei 
Rosiile, judetul Vâlcea 

primar 

50 30.07.2021 
alegerea președintelui de ședință al Consiliului 
Local Roșiile, județul Vâlcea 

primar 

 
51 

30.07.2021 rectificării bugetului local al comunei Roşiile, 
judeţul Vâlcea pe anul 2021 și estimările pe anii 
2022-2024 

primar 

52 
30.07.2021 contului de execuţie a bugetului local al comunei 

Roşiile, judeţul Vâlcea la data de 30.06.2021 
primar 

 

 
53 

30.07.2021 documentației tehnice, devizului general şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
”Modernizare Drum Vicinal pe strada Linia Anca 
din satul Zgubea – poziția 216 din M.O. din 
Comuna Roșiile, județul Vâlcea”. 

primar 

 
 

54 

30.07.2021 sumei de 3.000 lei în vederea întocmirii 
documentației tehnico-economice privind 
obiectivul ”Reparații curente – vopsire acoperiș și 
fațadă exterioară la Școala Romanești”, Comuna 
Roșiile, județul Vâlcea 

primar 

 

 
55 

30.07.2021 sumei de 15.000 lei în vederea acordării de 
premii de excelență elevilor din învățământul 
preuniversitar al comunei Roșiile, județul Vâlcea 
care obțin rezultate deosebite la învățătură în 
cursul anului școlar 2020-2021 

primar 

 
56 

30.07.2021 sumei de 20.000 lei pentru închirierea unui 
buldozer în vederea amenajării drumurilor de 
pământ din localitatea Roșiile, județul Vâlcea 

primar 

 
57 

30.07.2021 Completarea HCL Roșiile nr. 35/2021 privind 
aprobarea programului de achiziţii publice al 
comunei Roșiile, județul Vâlcea pe anul 2021 

primar 

 

 

 
58 

30.07.2021 Modificarea Anexei nr. 1, I, lit. c), nr. crt. 1 din 
Hotărârea  Cons i l iu lu i  Local Roșii le  nr. 
30/21.04.2021 privind aprobarea salariilor de 
bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului şi din serviciile publice fără 
personalitate juridică din subordinea Consiliului 
local Roșiile 

primar 

 
59 

30.07.2021 contului de execuţie a bugetului Serviciul Public 
de Alimentare cu Apa si Canalizare Rosiile, 
județul Vâlcea la data de 30.06.2021 

primar 
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60 

30.07.2021 acordării unui sprijin financiar în sumă de 1000 
suportare cheltuieli de înmormântare ale lui 
Stoica Cristian din comuna Roșiile, județul Vâlcea 

primar 

 
61 

 
31.08.2021 

rectificării bugetului local al comunei Roşiile, 
judeţul Vâlcea pe anul 2021 și estimările pe anii 
2022-2024 

primar 

 
62 

 
23.09.2021 

rectificării bugetului local al comunei Roşiile, 
judeţul Vâlcea pe anul 2021 și estimările pe anii 
2022-2024 

primar 

 

63 

23.09.2021 Completarea Anexei nr. 1 la HCL Roșiile nr. 
35/2021 privind aprobarea programului de 
achiziţii publice al comunei Roșiile, județul Vâlcea 
pe anul 2021 

primar 

64 
23.09.2021 implementării proiectului ”Modernizare drumuri 

de interes local, Comuna Roșiile, județul Vâlcea”. 
primar 

 

 
65 

23.09.2021 aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de 
execuție de lucrări nr. 1646/23.04.2020 la 
obiectivul ”Extindere rețea canalizare, apă uzată 
și menajeră 9,7 km în comuna Roșiile, județul 
Vâlcea”, 

primar 

 

66 

23.09.2021 desemnării reprezentantului Consiliului Local 
Roşiile în Consiliul de Administraţie al Şcolii 
Roşiile, judeţul Vâlcea pentru anul școlar 
2021-2022 

primar 

 

67 

23.09.2021 desemnarea pentru anul școlar 2021-2022 a 
reprezentantului Consiliului Local în Comisia de 
Evaluare și Asigurare a Calității educației la 
Școala Gimnazială Roșiile 

primar 

 
68 

30.09.2021 rectificarea bugetului local al comunei Roşiile, 
judeţul Vâlcea pe anul 2021 și estimările pe anii 
2022-2024 

primar 

 
69 

15.10.2021 rectificării bugetului local al comunei Roşiile, 
judeţul Vâlcea pe anul 2021 și estimările pe anii 
2022-2024. 

primar 

70 
15.10.2021 contului de execuţie a bugetului local al comunei 

Roşiile, judeţul Vâlcea la data de 30.09.2021 
primar 

 

71 

15.10.2021 sumei de 8.00 mii lei din bugetul local al comunei 
Roșiile pentru achiziționare de materiale în 
vederea realizării extinderii rețelei publice de 
alimentare cu apă Roșiile 

primar 

 
 

72 

15.10.2021 notei conceptuale și a temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de 
interes local, Comuna Roșiile, județul Vâlcea”, 
prin Programului național de investiții ”Anghel 
Saligny”. 

primar 
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73 

15.10.2021 Devizului general, Anexa nr. 2.1 conform OUG nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului național 
de investiții Anghel Saligny și a cererii de 
fi n a n ț a r e p en tru r ea li za r ea i nvest i  ț i ei 
”Modernizare drumuri de interes local, Comuna 
Roșiile, județul Vâlcea” 

primar 

 

74 

15.10.2021 modificării HCL nr. 28/2021 privind organigrama 
şi statul de funcţii ale aparatului propriu de 
specialitate al primarului comunei Roşiile, judeţul 
Vâlcea pe anul 2021 

primar 

 

75 

15.10.2021 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 

primar 

 

 
76 

15.10.2021 prevederii sumei de 5.000 lei în vederea acordării 
unui sprijin financiar pentru acoperirea 
cheltuielilor cu internarea în Centrul Social Ionești 
a domnului Stanciu Valerian din comuna Roşiile, 
satul Cherăști, judeţul Vâlcea, persoană aflată 
într-o stare gravă de sănătate, persoană singură 

primar 

77 26.11.2021 alegerea președintelui de ședință al Consiliului 
Local Roșiile, județul Vâlcea 

primar 

78 26.11.2021 rectificării bugetului local al comunei Roşiile, 
judeţul  Vâlcea pe anul 2021 și estimările pe anii 

2022-2024 

primar 

79 26.11.2021 achiziționării unei cupe trapezoidală, pentru 
buldoexcavatorul din dotarea primăriei în limita a 

5.000 lei 

primar 

80 26.11.2021 achiziționării unei vidanje second-hand pentru 
rezolvarea problemelor apărute şi întreţinerea 

corespunzătoare a reţelei de canalizare în limita a 
15.000 lei 

primar 

81 26.11.2021 prevederii în bugetul local al comunei Roșiile al 
sumei de 18.00 mii lei pentru achiziționarea și 

montarea tăblițelor indicatoare cu numele 
străzilor și a numerelor administrative imobilelor 

conform nomenclaturii stradale aprobate la 
nivelul UAT Roșiile 

primar 
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82 26.11.2021 acordării unui sprijin financiar în sumă de 1000 lei 
doamnei Ioana Mihaela persoană care s-a ocupat 
și a suportat cheltuirlile de înmormântare ale lui 

Ioana Gheorghe-Marian din comuna Roșiile, 
județul Vâlcea. 

primar 

83 26.11.2021 acordării unui sprijin financiar în sumă de 1000 lei 
doamnei Speriuș Ana persoană care s-a ocupat și 

a suportat cheltuielile de înmormântare ale lui 
Speriuș Lucian din comuna Roșiile, județul Vâlcea 

primar 

84 26.11.2021 modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliuli Local 
Roșiile nr. 27/2021 privind aprobarea numărului 

de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu 
handicap grav şi a numărului de indemnizaţii 

pentru anul 2021 

primar 

85 26.11.2021 participării la „ Programul privind creşterea 
eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat 
public” cu proiectul “Modernizarea sistemului de 

iluminat public in Comuna ROSIILE, judetul 
VALCEA” 

primar 

86 26.11.2021 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 

primar 

87 26.11.2021 achiziționării și acordării de cadouri pentru 
sărbătorile de iarnă copiilor de vârstă şcolară şi 
preşcolară și alți copii neșcolarizați din Comuna 
Roșiile, județul Vâlcea în limita sumei totale de 

10.000 lei 

primar 

88 26.11.2021 Completarea Anexei nr. 1 la HCL Roșiile nr. 
35/2021 privind aprobarea programului de 

achiziţii publice al comunei Roșiile, județul Vâlcea 
pe anul 2021, completat prin HCL 57/2021 

primar 

89 09.12.2021 rectificării bugetului local al comunei Roşiile, 
judeţul  Vâlcea pe anul 2021 și estimările pe anii 

2022-2024 

primar 
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90 09.12.2021 rectificării bugetului Serviciul Public de  
Alimentare cu Apa si Canalizare Rosiile pe anul 

2021 și estimările pe anii 2022-2024 

primar 

91 17.12.2021 rectificării bugetului local al comunei Roşiile, 
judeţul  Vâlcea pe anul 2021 și estimările pe anii 

2022-2024 

primar 

92 17.12.2021 stabilirea și aprobarea impozitelor si taxelor  
locale pentru  anul 2022 la nivelul comunei 

Roșiile, județul Vâlcea, având în vederee rata 
inflației de 2,6% 

primar 

93 17.12.2021 delegare de gestiune, prin atribuire directă a 
serviciului de salubrizare la nivelul localității 

Roșiile prin încheierea unui contract de servicii cu 
un operator regional 

primar 

94 17.12.2021 însuşirea de către Consiliul Local Roşiile, judeţul 
Vâlcea a  inventarului bunurilor ce aparţin unității 

administrativ-teritoriale Roșiile, judeţul Vâlcea 
existent la sfârșitul anului 2021 

primar 

95 17.12.2021 strategiei de dezvoltare a localităţii Roşiile, 
judeţul Vâlcea pe anul 2022 

primar 

96 17.12.2021 programului inițial de achiziţii publice al comunei 
Roșiile, județul Vâlcea pe anul 2022 

primar 

97 17.12.2021 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 

primar 
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98 17.12.2021 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   

primar 

99 24.12.2021 rectificării bugetului local al comunei Roşiile, 
judeţul  Vâlcea pe anul 2021 și estimările pe anii 

2022-2024 

Primar 

100 24.12.2021 contractării serviciului de colectare selectivă a 
deșeurilor și a tarifului pentru colectarea selectivă 

a deșeurilor 

primar 

 


