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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                     

 
HOTĂRÂREA  NR. 55 

 
Privitor la:  aprobarea prevederii sumei de 44.000 lei cu TVA 

pentru Amenajare parc de joaca pentru copii în sat Rosiile, 
comuna Rosiile, judetul Valcea 

 
 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. 3757/18.07.2022 prin care se prezintă necesitatea elaborării 
devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare 
parc de joaca pentru copii în sat Rosiile, comuna Rosiile, judetul Valcea,  necesitatea 
și oportunitatea acestei investiții justificându-se în primul rând prin strategia de 
dezvoltare a localității Roșiile; prevederii sumei de 44.000 lei cu TVA pentru 
Amenajare parc de joaca din care cca C+M de 40.000 lei și 4.000 lei pentru 
întocmirea documentației, avize, taxe si autorizatii;  spațiile de joacă pentru copii 
sunt solicitate constant în vederea dezvoltării armonioase a copiilor, acestea în 
prezent nefiind suficiente și nu sunt distribuite echilibrat în toate zonele comunei, 
solicitări fiind propuse la Roșiile și Romanești cele existente fiind într-o stare 
degradată, necorespunzătoare; proiectul are în vedere să răspundă criteriilor 
locuitorilor care manifestă un interes deosebit pentru locurile de recreere al celor 
mici, cât și adulți, totodată reprezentând o posibilă opțiune educativă și sănătoasă în 
petrecerea timpului liber, cu impact în dezvoltarea abilităților sociale, creșterea 
gradului de confort al populației, toate într-un mediu atrăgător, incitant și sigur; 
realizarea spațiului de joacă va fi dotată cu echipamente de joacă pentru copii, zonă 
verde, mobilier specific precum bănci, coșuri de gunoi, iluminat public, topogan, 
balansoar, etc spațiu de joacă amenajat si echipat cu mobilier specific, realizat 
conform normativelor in vigoare astfel încat sa fie evitata accidentarea utilizatorilor; 
HCL 95/2021 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a localităţii Roşiile, judeţul 
Vâlcea pe anul 2022, HCL nr. 9/202 privind aprobarea bugetului local al comunei 
Roşiile, judeţul  Vâlcea la venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimările pe 2023-
2025, rectificat, Anexa 2 – Lista obiectivelor de investiții, HCL nr. 24/2022 privind 
aprobarea programului de achiziţii publice al comunei Roșiile, județul Vâlcea pe anul 
2022;  
 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; 

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


2 

 

 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 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, H.G. nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016, 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; 

Prevederile 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), d), alin. (4) lit. d), alin 7 lit. n), art. 
136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a),  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 aprobă suma de 44.000 lei cu TVA pentru realizarea obiectivului de 
investiții ”Amenajare parc de joaca pentru copii în sat Rosiile, comuna Rosiile, judetul 
Valcea”.  
 Art. 2.  Finanțarea obiectivului menționat la art. 1 se va face din bugetul local 
al comunei Roșiile, județul Vâlcea, constând în efectuarea documentației tehnico-
economice, avize, taxe, autorizații și construirea, amenajarea parcului. 
 Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
comunei Roșiile, domnul Constantin Dumitru prin compartimentele de specialitate, 
respectiv viceprimar, care va lua măsuri de a afișa un panou de informare privind 
utilizarea în condiții de siguranță și protecție a echipamentelor, precum interzicerii 
utilizării de către persoane a căror greutate cumulată la balansoare, leagăne, 
topogane este mai mare de 80 kg, accesul sau utilizarea de către copii cu vârsta  de 
până la ani 14 ani numai însoțiți de către adulți, supraaglomerarea, interzicerea 
consumului de băuturi alcoolice, substanțe afrodisiace sau halucinogene, interzicerea 
utilizării focului, producerii de zgomote utilizând aparate de radio, playere, etc, 
zgârierea, demontarea, ruperea echipamentelor de joacă și a altor piese de mobilier 
pentru care se pot aplica sancțiuni. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea 
în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile pentru 
ducere la îndeplinire prin compartimentele de specialitate și viceprimar, şi va fi adusă 
la cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roșiile, judeţul Vâlcea.  

 

Roșiile, 24.07.2022 
       Președinte de ședință,     Contrasemnează pentru legalitate,  
        MREJEA GHEORGHE               Secretar general UAT Roșiile,  
        AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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