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HOTĂRÂREA  NR. 56 
 
 Privitor la:  aprobarea documentației tehnice, devizului 

general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru  
obiectivul ”Lucrări de punere în siguranță a circulației pe 
drumurile comunale și sătești prin impermeabilizare în 
comuna Roșiile, județul Vâlcea”. 

 
 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 propune aprobarea 
documentației tehnice, devizul general şi indicatorii tehnico-economici pentru  
obiectivul ”Lucrări de punere în siguranță a circulației pe drumurile comunale și 
sătești prin impermeabilizare în comuna Roșiile, județul Vâlcea”, cu o valoare 
totală de 380,355.29 lei fără TVA, din care C+M de 369,515.29 lei fără TVA, 
documentație efectuată de SC MALVI PROIECT SRL, în satul Romanești  Drum 
Comunal ”La Cimitir” - cca 301 m cu o lățime de 5 m, Strada Viilor 1 – cca 250 m 
cu o lățime de 3 m, Strada Păhiu – cca 400 m cu o lățime de 3,5 m la care se 
adaugă acostament piatră de minim 70 cm pe sens; structura rutieră existentă 
este din balast, și se dorește realizarea unei structuri rutiere din piatră spartă și 
un singur strat de asfalt, fără alte lucrări adiacente platformei drumului precum 
rigole, șanțuri, podețe, lucrări de sprijinire și protecție a taluzurilor, acestea 
urmând să constituie obiectul unei alte teme de proiectare, în funcție de buget;  
 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. 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 
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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. 87 alin. (5), art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 
alin. (4), art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. m), 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 documentația tehnică, devizul general şi indicatorii 
tehnico-economici pentru  obiectivul ”Lucrări de punere în siguranță a circulației 
pe drumurile comunale și sătești prin impermeabilizare în comuna Roșiile, județul 
Vâlcea”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta, având o 
valoare de 380,355.29 lei fără TVA din care C+M de 369,515.29 lei fără TVA.  

 Art. 2. Se aprobă tema de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Lucrări 
de punere în siguranță a circulației pe drumurile comunale și sătești prin 
impermeabilizare în comuna Roșiile, județul Vâlcea”, conform Anexei nr. 2 care 
face parte integrantă din prezenta. 
 Art. 3. Se aprobă demararea procedurii de achiziţie publică privind lucrările 
aferente proiectului menționat la art. 1. 
 Art. 4. Sumele necesare îm vederea realizării obiectivului menționat se vor 
suporta din bugetul local al comunei Roșiile, județl Vâlcea.  
 Art. 5. Se împuternicește domnul Constantin Dumitru, primarul comunei 
Roșiile să semneze contractul de lucrări. 
 Art. 6. Documentația privind obiectivul menționat la art. 1 se va păstra la 
compartimentul achiziții publice. 

Art. 7. 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, şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, 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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Tema de proiectare 
 

    UATC Rosiile comanda urmatoarea lucrare catre proiectantul de 
specialitate SC MALVI PROIECT SRL: 

 
– "Lucrari de punere in siguranta a circulatiei pe drumurile comunale si satesti 
prin impermeabilizare in comuna Rosiile, judetul Valcea " 
 

    Proiectantul de specialitate va intocmi o documentatie tehnico – economica 
care va fi predata in format original de hartie in 3 exemplare si in format 
electronic pe CD 1 exemplar. 
 
  Lucrarea va contine urmatoarele obiective: 

1. Strada Pahui (Drum vicinal Romanesti – poz. 193 din MO)     
–  L = 390 m 

2. Drum comunal Romanesti La Cimitir– poz. 122 din MO)      
   –  L = 300 m 

3. Strada Viilor 1 (Drum vicinal Predoi Samsonescu – poz.112 din MO)  
–  L = 250 m 

 
Latime carosabil pentru strazi de 3.00 ÷ 3.50 m cu panta transversaa de 

2.5%, viteza de proiectare 25 km/h si latime carosabil pentru drum de 4.00 m si 
acostamente consolidate pe ambele parti de 0.50 m fiecare. 

Se doreste impermeabilizarea structurii rutiere existente care este din 
ballast, prin realizarea unei structuri rutiere din piatra sparta si un singur strat de 
asfalt, fara alte lucrari adiacente platformei drumului precum rigole, santuri, 
podetete, lucrari de sprijinire si protectie a taluzurilor, acestea urmand sa 
constitue obiectul unei alte teme de proiectare, in functie de buget. 

Traficul pentru care se va proiecta structura rutiera este un trafic 
preponderent local alcatuit din autovehiculele de tipul turismelor, tractoarelor sau 
vehiculelor cu tracţiune animalǎ pentru deservirea în zonă cu anumite produse sau 
materiale. 

Aceasta tema de proiectare contine niste valori aproximative – orientative 
de pe amplasamentul lucrailor, valorile finale pentru obiective vor fi date de 
proiectantul de specialitate. 

 
Roșiile, 24.07.2022 

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

Anexa nr. 1 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  

nr.  53 / 24 .07.2022  

Anexa nr. 2 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  

nr.  56 / 24 .07.2022  
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