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H O T Ă R Â R E A  NR.  
 

 Privitor la: aprobarea prevederii în bugetul local a sumei de 1800 
lei pentru achiziționarea a 200 litri combustibil din care 
180 litrii motorină și 20 litri benzină necesare pentru 
buna desfășurare a activităților administrative 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  24.07.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domul Mrejea Gheorghe a fost ales preşedinte de 
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data 
de 31.05.2022; 
 Luând în dezbatere referatul, raportul de specialitate, expunerea de motive 
înregistrat sub nr. 3757/24.07.2022 prin care propune adoptarea unei Hotărâri a 
consiliului local Roșiile privind asigurării din bugetul local a sumei de lei 
echivalent a 200 litri combustibil din care 180 litrii motorină și 20 litri benzină 
necesare pentru buna desfășurare a activităților administrative, lucrări edilitar-
gospodărești precum asigurare transport material lemnos pentru încălzire unități 
publice, primărie, grădinițe, școli; 
 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 temeiul art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare, art. 7 alin (5) din L. nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 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 prevederilor art. 133 alin. (1), art. 129 alin.2 lit.d, alin.7 lit.h),p), 
s), art. 136, art. 139, art.196 alin. 1 lit. a), alin (14), art.140, art. 197 – 200, art. 
240 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, 
Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
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H O T Ă R Â R E : 
 
 Art.  1. Se aprobă asigurarea prevederii în bugetul local a sumei de 1800 
lei pentru achiziționarea a 200 litri combustibil, din care 180 litri motorină și 20 
litri benzină necesare pentru buna desfășurare a activităților administrative, 
respectiv asigurarea transportului materialului lemnos pentru încălzire unități 
publice, primărie, grădinițe, școli. 
 Art. 2. (1). Se aprobă asigurare recipiente pentru depozitarea în condiții 
legale, de siguranță, a cantități de combustibil la care face referire art. 1. 
 (2). Depozitarea materialelor si substanţelor combustibile se va face în 
spațiu corespunzător si manipularea acestora se fac în ambalaje adecvate, 
realizate si inscripţionate corespunzător, în vederea identificării naturii riscurilor 
de incendiu si a stabilirii procedeelor si produselor de stingere ori de neutralizare 
adecvate. 
 Art. 3. Toate consumurile de carburant vor fi justificate prin documente, 
conform legislației în vigoare, proces-verbal de consum pentru fiecare utilaj în 
parte. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate,  primarului și viceprimarului 
comunei Roșiile pentru ducere la îndeplinire prin compartimentele de specialitate 
şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin grija secretarului general UAT Roşiile, 
judeţul Vâlcea.  
 

Roşiile, 18.07.2022 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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