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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.  31 

 
privind: acordul Consiliului Local Roșiile pentru implementarea 

Proiectului ”Modernizare și dotare Dispensar Uman 
Roșiile”, Comuna Roșiile, județul Vâlcea  

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  25.03.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Bucura Alexandru-Gheorghe a fost ales 
preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local 
Roşiile din data de 28.02.2022; 
 Luând în dezbatere referatul secretarului general UAT Roșiile și raportul de 
specialitate înregistrat la nr. 1331/19.03.2022 prin care prin care se motivează, 
în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea implementării Proiectului 
”Modernizare și dotare Dispensar Uman Roșiile”, Comuna Roșiile, județul 
Vâlcea , investiția justificându-se ca având un impact pozitiv pentru asigurarea  
serviciilor optime în domeniul sănătății, starii de sanatate a populatiei din zona 
prin asigurarea unor conditii optime privind consultatiile asigurate de catre 
medicii de familie, asigurarea bunei funcționări a cabinetelor medicale; 
 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 Comunei Roşiile; 
 În conformitate cu prevederile art. 20, art. 41 și 44 al Legii finanţelor 
publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată; OMDRAP nr. 1851/2013 , 
r1, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare locala; Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice; H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; H.G. nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 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 
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Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind 
Codul Civil; 

În temeiul prevederilor art. 84, art. 87 alin. (5), art. 133 alin. (1), art. 134 
alin. (1) lit. a), alin 3 lit. (a), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), 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 
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 dă acordul Consiliului Local Roșiile pentru implementarea 

Proiectului ”Modernizare și dotare Dispensar Uman Roșiile”, Comuna Roșiile, 
județul Vâlcea .  

Art. 2. Se aprobă necesitatea, oportunitatea și implementarea proiectului 
la care se referă art. 1. 

Art. 3. Se aprobă asigurarea contribuției financiare proprii necesare 
realizării proiectului. 

Art. 4. Se aprobă contractarea finanțării, în cazul în care proiectul este 
selectat spre finanțare și se desemnează reprezentant legal al Comunei Roșiile 
care este potrivit legii primarul acesteia domnul Constantin Dumitru pentru 
relația cu autoritatea contractantă.  

Art. 5 (1). Se vor asigura din bugetul local sumele reprezentând cheltuieli 
neeligibile, cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziția de servicii, 
produse sau lucrări necesare implementării proiectului și care nu sunt suportate 
din bugetul Programului. 

(2). Se aprobă demararea procedurii pentru achiziția publică de efectuare 
a documentațiilor de expertiză tehnică a clădirii, auditul energetic al clădirii, 
studiul geo, consultanță cerere finanțare. 

Art. 6. Imobilul care este supus realizării investiției face parte din 
domeniul public/privat al localități Roșiile, județul Vâlcea. 

Art. 7. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
primarul comunei Roșiile, prin compartimentele de specialitate.  

 Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile 
în vederea aducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișarea 
la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariarosiile.ro prin 
intermediul secretarului general UAT Roșiile, județul Vâlcea.  

 
 

Roșiile, 25.03.2022 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
BUCURA ALEXANDRU-GHEORGHE            Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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