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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. 59 

 
  Privitor la:  aprobarea prevederii sumei de 10.000 lei fără TVA pentru 

achiziționarea  de  mobilier stradal - bănci  
 
 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  privind prevederea sumei necesare pentru 
achiziționarea  de  mobilier stradal – bănci, având în vedere că localitatea nu dispune 
de spațiu pentru relaxare cât nici pentru nevoia de odihnă pentru cetățenii vârstnici, 
pentru cei care străbat distanțe mari pe teritoriul localității și nu în ultimul rând pentru 
tineri în vederea asigurării spații pentru socializare; 
 Având în vedere raportul comisiei 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 Primăriei comunei Roşiile; 
 În conformitate 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, O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea 
localitatilor urbane si rurale, cumodificările și completările ulterioare, L. 51/2006 r1 
a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificăriel și completările ulterioare, 
Legii nr.98/2016 privind achizitiile 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; văzând și 
O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public si privat de interes local, 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. 87 alin. (5), art. 133 alin. (1), alin. (3) lit. a), 

art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), s), art. 136, art. 139 alin. (1), art. 140, 
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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 prevederea sumei de 10.000 lei fără TVA pentru 
achiziționarea  de  mobilier stradal – bănci care vor fi amplasate, după cum urmează: 

- 1 bancă în punctul La Biserică, sat Zgubea; 
- 1 bancă în punctul La Monument – Fântână, sat Zgubea; 
- 1 bancă în punctul La Troiță, sat Păsărei; 
- 1 bancă în punctul Intersecție, sat Păsărei – Deal; 
- 2 bănci în punctul Intersecție – Corbu, sat Romanești; 
- 4 bănci în punctul Centru Civic, sat Roșiile; 
- 5 bănci în punctul Școala Gimnazială, sat Roșiile; 
- 1 bancă în punctul La Ceas, sat Roșiile. 
Art. 2. Viceprimarul Comunei Roșiile va asigura ca amplasarea băncilor 

achiziționate în punctele menționate la art. 1. în afara platformei drumului, a zonei de 
circulație rutieră,  se vor evitata zonele de colectare, ridicare a gunoiului menajer. 

Art. 3.  După amplasarea bunurilor se va întocmi proces-verbal, o copie 
depunându-se la compartimentul contabilitate. 
 Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în 
vedererea efectuării controlului de legalitate, primarului și viceprimarului pentru 
ducere la îndeplinire 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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