
                                                           

 
- 1 - 

                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 
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                                 PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I A NR.  43 
 

Cu privire la : convocarea membrilor consiliului local al comunei 
Roşiile, judeţul Vâlcea, în ședință  ordinară. 

 

Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul, raportul de specialiate nr. 247/20.01.2022 întocmit de 

către secretarul general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea, prin care se propune 
convocarea consiliului local în vederea adoptării unor Hotărâri a Consiliului Local 
Roşiile privind aprobarea proiectelor de pe ordinea de zi Anexă la prezenta cât și 
rezolvarea altor probleme de competenţa Consiliului Local Roşiile, judeţul Vâlcea 
(aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare, petiții, interpelări etc), după caz; 

În baza prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit a), art. 135 - 
137, art. 155 alin. (1) lit. b) și e), alin. (3) lit. b și art. 196 alin. (1) lit. b din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
emit următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

Art. 1. Se convocă membrii Consiliului Local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea 
în şedinţă ordinară care va avea loc în data de 28.01.2022, orele 12:00, în sala de 
ședințe a Consiliului Local Roșiile, judeţul Vâlcea, în vederea adoptării de Hotărâri, 
cu proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție care face parte 
integrantă din aceasta.   

Art. 2. (1). Materialele pot fi consultate la sediul Primăriei Roșiile, fiind 
transmise și pe adresele de e-mail ale consilierilor locali, după caz. 
     (2). Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate 
din cadrul consiliului local Roșiile, potrivit competențelor acestora. 
     (3). Membrii Consiliului Local sunt invitați să formuleze și să depună amendamente 
asupra proiectelor de hotărâri. 
     (4). Modalitatea de desfășurare a ședinței este cu participarea fizică a 
consilierilor locali. 
     (5). Cvorumul necesar adoptării de hotărâri este prevăzut la art. 139 din OUG 
nr. 57/2019. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se împuterniceşte 
secretarul și primarul comunei Roșiile, județul Vâlcea – inițiator al proiectelor de 
hotărâri. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică potrivit art. 135 alin. (4), art. 243 alin 
(1) lit. e Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în vederea efectuării controlului de 
legalitate, membrilor Consiliului local al comunei Roşiile și va fi adusă la cunoștința 
locuitorilor prin afișare și alte mijloace prin intermediul secretarului general UAT 
Roșiile, județul Vâlcea. 

Roşiile, 21.01.2022 
          Primar,                                 Contrasemnează pentru legalitate,  
      CONSTANTIN DUMITRU                         Secretar general UAT Roșiile,  
             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

mailto:rosiile@vl.e-adm.ro
http://www.primariarosiile.ro/


 - 2 - 

 
 
 

C O N V O C A R E  
 

Se convocă membrii Consiliului Local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea în 
şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 28.01.2022, orele 12:00 în sala de 
ședințe a Consiliului Local Roșiile, judeţul Vâlcea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Roşiile, 21.01.2022 
          Primar,                               Contrasemnează pentru legalitate,  
      CONSTANTIN DUMITRU                       Secretar general UAT Roșiile,  
           AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSILIERI    LOCALI 
 

1. Brabete Dănuţ    __________ 
2. Bucura Alexandru-Gheorghe  __________ 
3. Dozescu Dorin    __________ 
4. Ioana Bogdan           __________ 
5. Moater Dumitru-Cristian   __________ 
6. Mrejea Gheorghe   __________ 
7. Niță Nicolae        __________ 
8. Roșianu Natalia         __________ 
9. Ștefan Doru-Cezar        __________ 

 10. Udrea Petre                 __________ 
 11. Trușcă Ion-Dumitru          __________ 
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PROIECTUL ORDINII DE ZI 

invitație consilieri locali la ședința ordinară 
a Consiliului Local Roșiile din data de 28.01.2022, ora 12:00 

 

La începutul Ședinței secretarul general UAT Roșiile va supune spre aprobare procesul-
verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local Roșiile, județul Vâlcea, respectiv din data de 
07.01.2022. 
Nr. 
crt. 

Titlul: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea: Inițiator 

1 
prelungirii valabilității Planului Urbanistic General (PUG) și Regulamentului 
Local de Urbanism (RLU) al Comunei Roșiile până la data aprobării noului Plan 
Urbanistic General(PUG) și a noului Regulament Local de Urbanism (RLU) 

Primar 

2 

prevederii în bugetul local a sumei de 3.500 lei pentru achiziționarea și 
acordarea, cu titlu gratuit, de măști de protecție pentru fiecare copil de vârstă 
şcolară şi preşcolară care frecventează cursurile școlare la nivelul Comunei 
Roșiile, județul Vâlcea 

Primar 

3 
reţelei şcolare de pe raza comunei Roşiile, judeţul Vâlcea pentru anul şcolar 
2022-2023 

Primar 

4 planului de acțiuni sau de lucrări pentru beneficiarii de ajutor social din 
comuna Roşiile, judeţul Vâlcea pe anul  2022 

Primar 

5 
declararea starii de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice, scoaterea  
creantelor fiscale ale acestora din evidenta curenta și trecerea în evidenta 
separata 

Primar 

- Întrebări, interpelări și răspunsuri; 
- Diverse:  (Prezentare Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai 

persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2021) 
 

Materialele înscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispoziția Consilierilor locali ai comunei Roșiile pe suport de 
hârtie la sediul primăriei, precum și în format electronic, după caz, în funcție de solicitări. 
 Totodată, consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe 
ordinea de zi. De asemenea sunt așteptate avizele comisiilor de specialitate, potrivit legii, după caz rapoarte privind 
analiza situației. Acestea pot fi comnicate secretarului general inițial prin poștă electronică la rosiile@vl.e-adm.ro sau 
fax 0250867679. 
 

Comisii:  
1. Pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public  şi privat al localităţii, agricultură, 

gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ; 
2. Pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţia socială, activităţi sportive şi de agreement. 
3. Pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

 
Roşiile, 21.01.2022 

          Primar,                                           Contrasemnează pentru legalitate,  
      CONSTANTIN DUMITRU                                    Secretar general UAT Roșiile,  
               AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

. Roşiil dețul Vâl
Anexa La Dispozitia Primarului Comunei Rosiile 
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