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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.   
 
 Privitor la: aprobarea 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.  

 
 Consiliul local al comunei Roșiile, județul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de 28.01.2022 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 înregistrat la 
nr. 275/20.01.2022  prin care propune cheltuirea sumei de 3.500 lei în vederea 
achiziționării și acordării 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, în baza faptului că la nivel global există 
pandemie cu virusul COVID -19 și că pe teritoriul României este instituită stare 
de urgență; faptul că s-a constatat de către specialiștii epidemiologi că există 
persoane  asimptomatice care sunt infectate cu  virusul SARS-coV-2 și care pot 
răspândii virusul;  
 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 general al UAT Roşiile;     
 În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) lit. c,  lit. f și lit. h, art. 25, 
lit. c, art. 27, lit. d și art. 39 din Legea nr. 481/2004, privind protecția civilă, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. (3), art. 20 alin. 
(1) lit. h), i), art. 16), art. 22) alin (1), art. 23) alin. (1) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
aprobarea rectificării bugetului local, H.G. nr. 34/2022 privind prelungirea starii 
de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 8 ianuarie 2022, precum si 
stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 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 
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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. (4) lit. a), alin. 7 lit.c), h), alin. (14) coroborat cu 
art. 155 alin. (4) lit a), art. 133 alin. (1), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit 
a), g), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modifiările 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 prevederea 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. 
 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte Constantin Dumitru - primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea ca 
ordonator principal de credite prin compartimentul financiar contabil și 
responsabilului de achiziții publice din cadrul primăriei. 
 Art. 3. Toate produsele vor fi distribuite avându-se în vedere respectarea 
măsurilor de igienă și prevenire a transmiterii virusului COVID-19, de către 
asistentul comunitar în prezența cadrelor didactice pe bază de proces-verbal. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre va fi  comunicată Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate,  primarului comunei Roşiile 
pentru ducere la îndeplinire prin compartimentele de specialitate, Directorului 
Școala Gimnazială Roșiile şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului general al UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 
 

Roşiile, 21.01.2022 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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