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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.   
 

 Privind:   aprobarea rectificării bugetului local al comunei Roşiile, 
judeţul  Vâlcea pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-
2025. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de 09.08.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul 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 al secretarului general 
UAT Roșiile înregistrat la nr. 3930/03.08.2022 a compartimentului financiar-
contabil privind necesitatea rectificării bugetului local având în vedere necesitatea 
efectuarii unor lucrari de reparatii la Scoala Rosiile si Gradinita Rosiile ,  numarul 
mare de cereri privind bransarea la retea de alimentare cu apa cat si necesitatea 
unor cheltuieli pentru buna functionare  a activitatii; prin HCL nr. 9/07.02.2022 s-
a aprobat bugetul local pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025;  
 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 conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe 
anul 2022, art. 2 pct. 47, art. 14,  art. 19 alin. 2), art. 20 alin. (1) lit. c), h)-i), 
art. 25, art. 44 alin. (40), art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, OAP nr. 3818/2019 privind 
aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a 
anexelor de fundamentare a acestuia, O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare, O.U.G. nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a 
cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si 
completare a unor acte normative, 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; 
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 În temeiul art. 87 alin. (5), art. 88, art. 129, alin. (4) lit. a), art. 133 alin. 
(1), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit a), 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 rectificarea bugetului local al comunei Roşiile, judeţul 
Vâlcea pentru anul 2022 și estimările pe anii  2023-2025, cu o valoare totală de 
92.50 mii lei la partea de venituri și 92.50 mii lei la partea de cheltuieli, conform 
Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta. 
 Art. 2. Se aprobă actualizarea listei de investiții pe anul 2022 care va avea 
conținutul conform Anexei nr. 2 care face parte din prezenta. 
 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea în calitate de ordonator principal de 
credite prin compartimentele de specialitate. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile 
pentru ducere la îndeplinire şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin grija 
secretarului general al UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

 
Roşiile, 03.08.2022 

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



                      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                     

 
 

Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Roşiile, judeţul  Vâlcea  
la venituri și cheltuieli pe anul 2022 si estimările pe 2023-2025 

 
 

 Sursa A mii lei 

 
N/C DENUMIRE  INDICATORI Clasificatie economica ANUL 2022 ANUL 2023 ANUL 2024 ANUL 2025 

A TOTAL VENITURI din care ;      + 92.50    

 1. Alte impozite si taxe 18.50.00 + 30.00    

 2. Venituri din prestari de servicii 33.08.00 +32.50    

 3. Venituri din amenzi 35.01.02 +30.00    

 4. Varsaminte din sectiunea de functionare 
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 

5. a bugetului local 

37.02.03 - 66.00 
   

 6. Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 + 66.00    

B TOTAL  CHELTUIELI  DIN  CARE ;  +92.50    

 CAPITOLUL AUTORITATI EXECUTIVE 51.02.03 +4.50    

 1. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 +4.50    

 CAPITOLUL Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.50 +38.00    

 1. Reparatii curente 20.02.00 +22.00    

 2. Constructii 71.01.01 +16.00    

  Capitolul Alimentare cu apa 70.05.01 +50.00    

 1. Constructii 71.01.01 +50.00    

       

 

Roşiile, 03.08.2022 
       Inițiator proiect, Primar,                                 Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                                    Secretar general UAT Roșiile,  
                                                                        AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

 

Anexa nr. 1 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  
nr.   / 09 .08.2022  
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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                     

 LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2022   

CU FINANTARE DE LA BUGETUL LOCAL 

 Sursa A  

 

DENUMIRE OBIECTIV 
CLASIFICATIA 
FUNCTIONALA 

VALOARE 
TOTALA 

VALOARE 
TOTALA 

ACTUALIZATA 

CHELTUIELI 
DIN 

TOTAL 
SURSE 

DE 
FINANTARE 

SURSE 
PROPRII  

ALTE 
SURSE 

CONSTITUITE 
POTRIVIT 

LEGII 

TOTAL 
ALOCATII 
BUGETARE 

TERMEN 
PIF 

TOTAL DIN CARE:   2.838,00 2.838,00 2.838,00 1.638,00 1.256,00 2.838,00   

A.      LUCRARI IN CONTINUARE TOTAL   1.767,00 1.767,00 1.767,00 567,00 1.200,00 1.767,00   

B.       LUCRARI NOI TOTAL 
  904,00 904,00 904,00 904,00 0,00 904,00   

C.     ALTE CHELTUIELI  DE INVESTITII 
TOTAL 

  167,00 167,00 167,00 167,00 56,00 167,00   

Capitolul 51 Autoritati executive 51.01.03 75,00 75,00 75,00 75,00 0,00 75,00   

C. Alte cheltuieli de investitii   75,00 75,00 75,00 75,00 0,00 75,00   

1. Achizitionare sistem de supravechere si 
monitorizare trafic 

71.01.30 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00   

2. Achizitionare laptop   71.01.03 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00   

3. Documentatie privind reabilitare si 
refacere punctul ,,Baie Comunala,, 71.01.30 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00   

B.       LUCRARI NOI din care: 
  68,00 68,00 68,00 68,00 0,00 68,00   

3. Amenajare parcare auto la sediul 
Primariei Rosiile, comuna Rosiile, judetul 
Valcea din care: 

71.01.01 23,00 23,00 23,00 23,00 0,00 23,00   

3.1 Constructii 71.01.01 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00   

3.2 Documentatie tehnico-
economica, avize, taxe si autorizatii  

71.01.30 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00   

Anexa nr. 2 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  
nr.     / 09.08.2022  
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4. Lucrari de anvelopare Dispensar Uman, 
comuna Rosiile, judetul Valcea din care:   45,00 45,00 45,00 45,00 0,00 45,00   

3.1 Constructii 71.01.01 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00   

3.2 Documentatie tehnico-
economica, avize, taxe si autorizatii  

71.01.30 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00   

Capitolul 65.50.00 Alte cheltuieli in 
domeniul invatamantului 

65.50.00 
367,00 367,00 367,00 367,00 56,00 367,00   

B.       LUCRARI NOI din care:   311,00 311,00 311,00 311,00 0,00 311,00   

1.Lucrari de modernizare si refacere 
acoperis si fatada Scoala Rosiile, comuna 
Rosiilem judetul Valcea din care: 

  180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00   

1.1 Constructii 71.01.01 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00   

   2. Lucrari de reparatii Gradinita Zgubea si 
constructii amenajare grup sanitar la 
gradinita Zgubea, sat Zgubea, comuna 
Rosiile din care: 

71.01.01 38,00 38,00 38,00 38,00 0,00 38,00   

2.1 Constructii 71.01.01 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 35,00   

3.2 Documentatie tehnico-
economica, avize, taxe si autorizatii  

71.01.30 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00   

3. Amenajare parc de joaca pentru copii la 
gradinita Rosiile, comuna Rosiile, judetul 
Valcea din care: 

71.01.01 44,00 44,00 44,00 44,00 0,00 44,00   

3.1 Constructii 71.01.01 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00   

3.2 Documentatie tehnico-
economica, avize, taxe si autorizatii  

71.01.30 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 4,00   

4. Amenajare parc de joaca pentru copii la 
Romanesti, comuna Rosiile, judetul Valcea  
din care: 

71.01.01 49,00 49,00 49,00 49,00 0,00 49,00   

4.1 Constructii 71.01.01 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00 45,00   

4.2 Documentatie tehnico-
economica, avize, taxe si autorizatii  

71.01.30 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 4,00   

C. Alte cheltuieli de investitii   56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00   
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Achizitionare centrala termica 
pentru Scoala cu clasele I-VIII Rosiile 71.01.30 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00   

Achizitionare si montare 
sistem de incalzire termica la Gradinita 
Rosiile, comuna Rosiile, judetul Valcea 

71.01.01 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00   

CAPITOLUL 67.03.07 CAMINE CULTURALE 
67.03.07 215,00 215,00 215,00 215,00 0,00 215,00   

A.     LUCRARI IN CONTINUARE   215,00 215,00 215,00 215,00 0,00 215,00   

1. Reabilitare, modernizare, dotare si 
extindere Camin Cultural in sat Rosiile, 
comuna Rosiile, judetul Valcea, Punctul 
Camin Cultural din care: 

  150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00   

1.1 Alte active fixe - Taxe, 
avize, acorduri si autorizatii 

71.01.30 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00   

3. Lucrari de finisaje exterioare Camin 
Cultural Zgubea, sat Zgubea, comuna 
Rosiile 

  40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00   

3.1 Constructii - Lucrari de 
finisaje exterioare Camin Cultural Zgubea, 
sat Zgubea, comuna Rosiile 

71.01.01 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00   

4. Lucrari de reparatii interioare si 
amenajare grup sanitar si racorduri la 
reteaua de apa si canalizare, camin 
Romanesti, sat Romanesti, judetul Valcea 

  25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00   

4.1 Constructii 71.01.01 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00   

CAPITOLUL 67.05.01 SPORT 67.02.05.01 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00   

A.     LUCRARI IN CONTINUARE   50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00   

1.Construire si dotare sala de sport, punctul 
Scoala cu clasele I-VIII Rosiile, judetul 
Valcea.) 

  20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00   
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1.1 Alte active fixe - Taxe, 
avize, acorduri si autorizatii 

71.01.30 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00   

2. Constructie / container modular vestiare 71.01.30 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00   

CAPITOLUL 70.02.06 Iluminat public 70.02.06 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00   

C.     ALTE CHELTUIELI  DE  INVESTITII   
30,00 30,00 30,00 30,00 

0,00 
30,00 

  

1.Modernizarea sistemului de iluminat 

public stradal cu lampi tip led si 
telegestiune in comuna Rosiile  din care: 

  

30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00 

  

1.1 Alte active fixe -
Documentatie tehnico -economica Taxe, 
avize, acorduri si autorizatii 

71.01.30 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00   

CAPITOLUL 70.02.07 ALIMENTARE CU 
GAZE NATURALE 70.02.07 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00   

C.     ALTE CHELTUIELI  DE  INVESTITII   6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00   

1. Infiintare retea inteligenta de distributie 
gaze naturale in comuna Rosiile, judetul 
Valcea din care: 

  6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00   

1. Alte active fixe (consultanta 
de specialitate, taxe avize si autorizatii) 71.01.30 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00   

CAPITOLUL  70020501 ALIMENTARE   APA 
70.02.05.01 148,00 148,00 148,00 148,00 0,00 148,00   

   A.     LUCRARI IN CONTINUARE     130,00 130,00 130,00 130,00 0,00 130,00   

2. Bransamente la reteaua de alimentare cu 
apa 

  130,00 130,00 130,00 130,00 0,00 130,00   

1. Constructii (lucrari de 
bransare la reteaua de alimentare cu apa si 
materiale necesare lucrarilor de bransare la 
reteaua de alimentare cu apa) 

71.01.01 130,00 130,00 130,00 130,00 0,00 130,00   

B.       LUCRARI NOI din care: 
  18,00 18,00 18,00 18,00 0,00 18,00   
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3. 2. Achizitionare materiale pentru 
realizare extindere retea de alimentare cu 
apa in satele Hotaroaia, Ratalesti, 
Romanesti, Plesesti, comuna Rosiile. 

71.01.01 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00   

3. 2. Achizitionare materiale pentru 
realizare extindere retea de alimentare cu 
apa in satele Cherasti, Pasarei, Plesesti si 
Zgubea, comuna Rosiile. 

71.01.01 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 8,00   

CAPITOLUL  74.02.06 CANALIZARE 74.02.06 1.399,00 1.399,00 1.399,00 199,00 1.200,00 1.399,00   

   A.     LUCRARI IN CONTINUARE   1.372,00 1.372,00 1.372,00 172,00 1.200,00 1.372,00   

1. ,,Extindere retea canalizare apa uzata si 
menajera 9,7 km  in comuna Rosiile, judetul 
Valcea din care: 

  1.270,00 1.270,00 1.270,00 70,00 1.200,00 1.270,00   

1.1 Constructii  71.01.01 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00   

1.2Alte active fixe (asistenta 
tehnica din partea proiectantului, dirigentie 
santier, avize taxe, taxe isc si autorizatii) 71.01.30 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 70,00   

2. Racordari la reteaua de canalizare   102,00 102,00 102,00 102,00 0,00 102,00   

2.1 Constructii (lucrari de 
racordare la reteaua de canalizare si 
materiale necesare lucrarilor de racordare la 
reteaua de canalizare) 

71.01.01 102,00 102,00 102,00 102,00 0,00 102,00   

B.       LUCRARI NOI 
  27,00 27,00 27,00 27,00 0,00 27,00   

3. Infiintarea  retea de canalizare in satul 
Zgubea, comuna Rosiile cu statie de 
epurare proprie  

  27,00 27,00 27,00 27,00 0,00 27,00   

3.1Alte active fixe ( studiu de 
fezabiltiate, taxe, avize, autorizatii si 
documentatii tehnico- economice) 

71.01.30 27,00 27,00 27,00 27,00 0,00 27,00   
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CAPITOLUL 84.03.01 DRUMURI SI PODURI   480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 480,00   

B.       LUCRARI NOI   450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 
  

1. Lucrari de punere in siguranta a 
circulatiei pe drumurile comunale si satesti 
prin impermeabilizare in Comuna Rosiile, 
judetul Valcea 

  450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00   

Constructii 71.01.01 440,00 440,00 440,00 440,00 0,00 440,00   

1. Alte active fixe ( Studiu de 
Fezabilitate, Studiu Geo-Tehnic, expertiza 
tehnica, asistenta, consultanta, avize si 
autorizatii) 

71.01.30 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00   

2. Modernizare drumuri de interes local, 
comuna Roșiile, județul Valcea - ''Anghel 
Saligny'' 

71.01.30 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00   

1. Alte active fixe ( asistenta, 
consultanta, exper cooptat, avize si 
autorizatii) 

71.01.30 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00   

 

Roşiile, 03.08.2022 
       Inițiator proiect, Primar,                                  Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                                Secretar general UAT Roșiile,  
                                                                    AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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HOTĂRÂREA  NR.  
 

 Privitor la:  acordul  Consiliului Local pentru Lucrări de refacere 
acoperiș la Școala Roșiile prin sistem complet de 
acoperiș țiglă metalică și accesorii aferente, în limita 
sumei de 115.000 lei cu TVA  

 
 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  09.08.2022 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. 3930/03.08.2022  referitor la acordul  Consiliului Local pentru 
Lucrări de refacere acoperiș la Școala Roșiile prin sistem complet de acoperiș 
țiglă metalică și accesorii aferente, în limita sumei de 115.000 lei cu TVA; în 
limita sumei prevăzute se va realiza achiziționarea materialelor și accesoriilor 
precum șipci, lemn, burlane, jgheaburi, parazăpezi, etc, precum și montajul, 
avându-se învedere ca țigla metalică să fie mată tip Bilka de Ø 0,5 mm; procesul-
verbal al ședințelor reunite ale Consiliului Local nr. 3885/02.08.2022; 
 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 cu prevederile art. 14 alin (4), art. 16, art. 20 alin. 1 lit. e, 
h, k, art. 41, 44  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 105 alin (4) din L. nr. 1/2011 a 
educației naționale, 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 
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Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind 
Codul Civil; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2) lit d), alin. (7) lit. a), s), alin. (14), 
art.136, art.139 alin. (3) lit. a), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 
197 – 200, art. 240 din Ordonanța de urgență 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 pentru Lucrări de refacere acoperiș 
la Școala Roșiile prin sistem complet de acoperiș țiglă metalică și accesorii 
aferente, în limita sumei de 115.000 lei cu TVA. 

Art. 2. Realizarea obiectivlului constă în efectuarea de lucrări de renovare 
și reparații, revitalizare prin integrare în circuitul educație, învățământ în condiții 
optime, constând în refacere învelitoare cu țigla metalică mată tip Bilka de Ø 0,5 
mm și accesorii precum șipci, lemn, burlane, jgheaburi, parazăpezi etc. 

Art. 3. Sumele necesare în vederea realizării obiectivului menționat se vor 
suporta din bugetul local al comunei Roșiile, județul Vâlcea. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Roșiile, domnul Constantin Dumitru prin compartimentele de 
specialitate. 

Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în 
vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile pentru ducere 
la îndeplinire şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT 
Roşiile, judeţul Vâlcea. 

 
Roşiile, 03.08.2022 

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

 



- 1 - 

 

                      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.  
 

 Privitor la:  aprobarea suplimentării în bugetul local cu suma 
de 10.000 lei pentru obiectivului ”Lucrări de reparații 
interioare la Școala Roșiile”,  comuna Roșiile, județul 
Vâlcea 

 
 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  09.08.2022 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. 3930/03.08.2022  referitor la suplimentării cu suma de 10.000 
lei pentru obiectivului  ”Lucrări de reparații interioare la Școala Roșiile”,  comuna 
Roșiile, județul Vâlcea lei cu TVA, având în vedere procesul-verbal al ședințelor 
reunite ale Consiliului Local nr. 3885/02.08.2022 deoarece s-a considerat că este 
necesar și efectuarea de lăcuit lambriuri holuri, clase parter, vopsire balustradă 
scări și reparații partea de est exterior la intrare în școală, lucrări omise a fi 
incluse cu aprobarea documentației și sumei aprobate inițial prin HCL Roșiile nr. 
58/24.07.2022; 
 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 cu prevederile art. 14 alin (4), art. 16, art. 20 alin. 1 lit. e, 
h, k, art. 41, 44  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 105 alin (4) din L. nr. 1/2011 a 
educației naționale, 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 
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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 art. 129 alin. (1), alin (2) lit d), alin. (7) lit. a), s), alin. (14), 
art.136, art.139 alin. (3) lit. a), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 
197 – 200, art. 240 din Ordonanța de urgență 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 suplimentarea în bugetul local cu suma de 10.000 lei 
pentru obiectivului ”Lucrări de reparații interioare la Școala Roșiile”,  comuna 
Roșiile, județul Vâlcea. 

Art. 2. Realizarea obiectivlului constă în efectuarea de lucrări de renovare 
și reparații, revitalizare prin integrare în circuitul educație, învățământ în condiții 
optime, constând în lăcuit lambriuri holuri, clase parter, vopsire balustradă scări 
și reparații partea de est exterior la intrare în școală. 

Art. 3. Sumele necesare în vederea realizării obiectivului menționat se vor 
suporta din bugetul local al comunei Roșiile, județul Vâlcea. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Roșiile, domnul Constantin Dumitru prin compartimentele de 
specialitate. 

Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în 
vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile pentru ducere 
la îndeplinire şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT 
Roşiile, judeţul Vâlcea. 

 
Roşiile, 03.08.2022 

       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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HOTĂRÂREA  NR.  
 

 Privitor la:  aprobarea prevederii sumei de 12.000 lei pentru 
obiectivul ”Lucrări de reparații interioare și exterioare 
la Grădinița Roșiile”,  comuna Roșiile, județul Vâlcea 

 
 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  09.08.2022 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. 3930/03.08.2022  referitor la prevederii sumei de 12.000 lei, 
cu TVA pentru obiectivul ”Lucrări de reparații interioare și exterioare la Grădinița 
Roșiile”,  comuna Roșiile, județul Vâlcea, având în vedere procesul-verbal al 
ședințelor reunite ale Consiliului Local nr. 3885/02.08.2022 deoarece s-a 
considerat că este necesară efectuarea anumitor lucrări, precum reparații înainte 
de vopsire, vopsire cu vopsea lavabilă, vopsire asterială cu vopsea în ulei, 
reparații geamuri și uși termopane, schimbat balamale, încuietori; 
 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 cu prevederile art. 14 alin (4), art. 16, art. 20 alin. 1 lit. e, 
h, k, art. 41, 44  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 105 alin (4) din L. nr. 1/2011 a 
educației naționale, 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 
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Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind 
Codul Civil; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2) lit d), alin. (7) lit. a), s), alin. (14), 
art.136, art.139 alin. (3) lit. a), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 
197 – 200, art. 240 din Ordonanța de urgență 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 12.000 lei pentru obiectivul ”Lucrări 
de reparații interioare și exterioare la Grădinița Roșiile”,  comuna Roșiile, județul 
Vâlcea. 

Art. 2. Realizarea obiectivlului constă în efectuarea de lucrări de renovare 
și reparații, revitalizare prin integrare în circuitul educație, învățământ în condiții 
optime, constând în reparații înainte de vopsire, vopsire cu vopsea lavabilă, 
vopsire asterială cu vopsea în ulei, reparații geamuri și uși termopane, schimbat 
balamale, încuietori. 

Art. 3. Sumele necesare în vederea realizării obiectivului menționat se vor 
suporta din bugetul local al comunei Roșiile, județul Vâlcea. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Roșiile, domnul Constantin Dumitru prin compartimentele de 
specialitate. 

Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în 
vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile pentru ducere 
la îndeplinire şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT 
Roşiile, judeţul Vâlcea. 

 
Roşiile, 03.08.2022 

       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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HOTĂRÂREA  NR.  
 

 Privitor la:  aprobarea prevederii sumei de 16.000 lei pentru 

achiziționare și montare sistem de încălzire termică la 
Grădinița Roșiile, județul Vâlcea  

 
 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  09.08.2022 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. 3930/03.08.2022  referitor la aprobarea prevederii sumei de 
16.000 lei pentru achiziționare și montare sistem de încălzire termică la Grădinița 
Roșiile, județul Vâlcea, cu capacitate de minim 35 kw, având în vedere cele două 
camere ale gradiniței care pe timp de iarnă erau încălzite cu sobe de teracotă 
alimentate cu lemne care sunt improprii funcționării, creând disconfort; se vor 
avea în vedere Normativele pentru proiectarea, executarea şi exploatarea 
instalaţiilor de încălzire centrală; adresa Școlii Gimnaziale Roșiile nr. 
256/27.06.2022 privind solcitare sprijin pentru desfășurarea în bune condiții a 
procesului de învățământ în anul școlar 2022-2023; procesul-verbal al ședințelor 
reunite ale Consiliului Local nr. 3885/02.08.2022 fiind incluse și achiziționare 
accesorii precum pompă, țevi, 2 calorifere, coș de evacuare a fumului; 
 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 cu prevederile art. 14 alin (4), art. 16, art. 20 alin. 1 lit. e, 
h, k, art. 41, 44  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, 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, Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de 
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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 art. 129 alin. (1), alin 2 lit (b), alin. 4 lit (d), alin. (7) lit. a), alin. 
(14), art.136, art.139 alin. (3) lit. a), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a”, 
art. 197 – 200, art. 240  din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 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 16.000 lei pentru achiziționare și 
montare sistem de încălzire termică la Grădinița Roșiile, județul Vâlcea. 

Art. 2. Sumele necesare în vederea realizării obiectivului menționat, 
materialele și serviciile necesare montării centralei termice  se vor suporta din 
bugetul local al comunei Roșiile, județul Vâlcea și a se avea în vedere ca sistemul 
de încălzire, centrala termică să fie de capacitate 35 kw și a se avea în vedere și 
achiziționarea accesoriilor precum pompă, țevi, 2 calorifere, coș de evacuare a 
fumului. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Roșiile, domnul Constantin Dumitru prin compartimentele de 
specialitate. 

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

 
Roşiile, 03.08.2022 

       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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H O T Ă R Â R E A  NR.  
 

 Privitor la: aprobarea prevederii în bugetul local a sumei de 4.500 lei 
pentru manifestări artistice și alte activități culturale cu 
ocazia zilei de Sf. Marie Mică în data de 8 septembrie 2022 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 09.08.2022,  la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 
consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul 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 și expunerea de motive înregistrat la nr. 
3930/03.08.2022 prin care se propune aprobarea prevederii în bugetul local a sumei 
de 4.500 lei pentru manifestări artistice și alte activități culturale cu ocazia cu ocazia 
zilei de Sf. Marie Mică în data de 8 septembrie 2022, în Punctul La Târg, sat Roșiile, 
avându-se în vedere că anual are loc Bâlci, la evenimentul artistic luând parte în 
principal interpreți  de muzică populară din zonă; având în vedere solicitarea mai 
multor cetățeni privind organizarea unor activități cultural-artistice, observându-se 
că la anterioara întâlnire de Ziua Localității, 29.06.2022, în rândul populației s-a 
observat minunata dorința a localnicilor de a se revedea într-o atmosferă 
ambientală, prietenoasă, socializare, obiceiuri și tradiții locale;    
 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 cu prevederile, Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 
2022, art. 19, 20 alin (1) lit. h), i) din L. nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, HCL Roșiile nr. 9/2022 privind 
aprobarea bugetului local al comunei Roșiile, județul Vâlcea și estimările pe anul 
2023-2025, rectificat, 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 art.129, alin.(2) lit. b) și d) , alin.(4), lit. f) si alin.(7) lit. a), d), e), 
s, alin. (14), art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit 
a), 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: 
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H O T Ă R Â R E : 
 

 Art. 1 (1). Se aprobă prevederea în bugetul local a sumei de 4.500 lei pentru 
manifestări cultural-artistice cu ocazia zilei de Sf. Marie Mică în data de 8 
septembrie 2022, în Comuna Roșiile, județul Vâlcea. 
 (2).  Activitățile vor consta în manifestări artistice și alte activități socio-
culturale, educative ținând cont de tradițiile locale, în punctul La Târg, sat Roșiile. 
 Art. 2. Sumele necesare finanțării evenimentului se vor suporta din bugetul 
local al comunei Roșiile, precum şi din sponsorizări. 
 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte Constantin Dumitru - primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea ca 
ordonator principal de credite pentru organizarea evenimentului, prin 
compartimentele de specialitate, în acest sens făcând public desfășurarea 
evenimentului. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre va fi  comunicată Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea,  D.G.F.P. Vâlcea, primarului comunei Roşiile, judeţul Vâlcea şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică, prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea.  
  

Roşiile, 03.08.2022 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 
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HOTĂRÂREA  NR.  
 
 Privitor la:  aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în 
comuna Roșiile, județul Vâlcea – etapa II”, finanțat prin 
Programul privind creşterea eficienţei energetice a 
infrastructurii de iluminat public, respectiv acordul privind 
asigurarea și suținerea contribuției financiare aferente 
cheltuielilor implementării proiectului și care nu sunt 
finanțate de AFM 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  09.08.2022 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; 

Având în vedere Proiectul de hotărâre, însoțit de Referatul de     aprobare 
nr. 3930/03.08.2022, prin care se solicită Consiliului Local al Comunei Roșiile 
adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local pentru aprobarea documentației 
tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna Roșiile, județul 
Vâlcea – etapa II”, finanțat prin Programul privind creşterea eficienţei energetice 
a infrastructurii de iluminat public, respectiv acordul privind asigurarea și 
suținerea contribuției financiare aferente chelutielilor implementării proiectului și 
care nu sunt finanțate de AFM; 
 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 cu prevederile Ordinului nr. 1.947 din 13 iulie 2022, pentru 
modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 
1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind 
creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public”; H.G. nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice; art. 44 din Legea Finanțelor publice locale nr. 273/2006 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 – 
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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 art. 129 alin. (2), lit. b), alin. 4 lit (d), art.136, art.139 alin. (3) 
lit. a), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 197 – 200, art. 240  din 
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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 participarea la Programul privind creşterea eficienţei 
energetice a infrastructurii de iluminat public (aprobat prin Ordinul nr. 1.947 din 
13 iulie 2022, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi 
pădurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului 
privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public”). 

Art. 2 . Se aprobă documentația tehnico-economica si indicatorii tehnico-
economici pentru proiectul “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în 
comuna Roșiile, județul Vâlcea – etapa II”, finanțat prin Administrația Fondului 
de Mediu. 

Art .  3 .  Se aproba valoarea totala a investitiei in valoare de 
1.002.658,74 lei cu tva, dintre care cheltuieli elgibile in valoare de 941.940,24 
lei cu TVA, conform anexei nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta. 

Art .  4 .  Se aprobă asigurarea si sutinerea contributiei financiare aferente 
cheltuielilor implementarii proiectului in cuantum de 60.718,51 lei, TVA inclus, 
care nu sunt finantate de AFM, denumite si cheltuieli neeligibile, conform Anexei 
nr. 3 care face parte integrantă din prezenta. 

Art. 5. Se împuternicește primarul comunei Roșiile, domnul Constantin 
Dumitru, să semneze toate actele necesare pentru obținerea finanțării și 
încheierea contractului de finanțare, să semneze contractul de finanțare și toate 
înscrisurile necesare pentru obținerea finanțării, implementarea proiectului și 
decontarea cheltuielilor aferente. 
      Art. 6. Primarul Comunei Roșiile, județul Vâlcea împreună cu 
compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri 
 Art. . 7  Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege 
Instituției Prefectului – Județul în vederea efectuării controlului de 
legalitate, primarului comunei Roșiile pentru ducere la îndeplinire şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea, prin 
publicare pe site-ul www.primariarosiile.ro. 

 
Roşiile, 03.08.2022 

       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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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 
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OBIECTIVUL: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Rosiile, judetul Valcea- ETAPA II. 
PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY S.R.L. 

BENEFICIAR: PRIMARIA ROSIILE 

  

Devizul general 
al obiectivului de investiţii 

 ,,Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Rosiile, judetul Valcea” 

  

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoarea 
(exclusiv 

TVA) 
TVA 

Valoarea (inclusiv 
TVA) 

Lei Lei Lei 
1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului  
1.1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 
terenului la starea inițială 

0,00 0,00 0,00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 

obiectivului de investiții 
0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3 
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică  
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00 
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea 
de avize, acorduri şi autorizaţii 

0,00 0,00 0,00 

3.3 Expertiză tehnică 0,00 0,00 0,00 

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul 
energetic al clădirilor 

0,00 0,00 0,00 

3.5 Proiectare 43.000,00 8.170,00 51.170,00 
3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții și deviz general 

30.000,00 5.700,00 35.700,00 

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

1.000,00 95,00 595,00 

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuție 

1.000,00 190,00 1.190,00 

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 11.000,00 2.090,00 13.090,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 15.000,00 2.850,00 17.850,00 
3.7 Consultanță 28.600,00 5.434,00 34.034,00 

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiţii  

28.600,00 5.434,00 34.034,00 

3.7.2 Auditul finaciar 0,00 0,00 0,00 

Anexa nr. 1 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  
nr.  69 / 09 .08.2022  
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3.8 Asistență tehnică 12.000,00 2.280,00 14.280,00 
3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 2.000,00 380,00 2.380,00 

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor  1.000,00 190,00 1.190,00 

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat 
de către Inspectoratul de Stat în Const 

1.000,00 190,00 1.190,00 

3.8.2 Dirigenție de șantier 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

TOTAL CAPITOLUL 3 98.600,00 18.734,00 117.334,00 
CAPITOLUL 4 
Cheltuieli pentru investiția de bază 
4.1 Construcții și instalații 306.607,46 58.255,42 364.862,88 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 79.636,96 15.131,02 94.767,98 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 
necesită montaj 

328.800,00 62.472,00 391.272,00 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 
nu necesită montaj și echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 4 715.044,42 135.858,44 850.902,86 
CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de șantier 6.000,00 1.140,00 7.140,00 
5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului 6.000,00 1.140,00 7.140,00 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4.314,88 0,00 4.314,88 
5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 

finanţatoare 
0,00 0,00 0,00 

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor 
de construcţii 

1.961,22 0,00 1.961,22 

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de construcţii  

392,44 0,00 392,44 

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1.961,22 0,00 1.961,22 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 

0,00 0,00 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 14.300,00 2.717,00 17.017,00 

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 5.000,00 950,00 5.950,00 

TOTAL CAPITOLUL 5 29.614,88 4.807,00 34.421,89 
CAPITOLUL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00 
TOTAL GENERAL: 843.259,30 159.399,44 1.002.658,74 
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 392.244,42 74.526,44 466.770,86 
Data, Întocmit, 
August 2022 SC CRISBO COMPANY S.R.L. 

  Ing. ............. 
Beneficiar,  
Comuna ROSIILE    

Roşiile, 03.08.2022 
       Inițiator proiect, Primar,                                                 Avizează pentru legalitate,  

       CONSTANTIN DUMITRU                                              Secretar general UAT Roșiile,  
                                                                              AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE  
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OBIECTIVUL: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Rosiile, judetul Valcea- 
ETAPA II. 

PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY S.R.L. 

BENEFICIAR: PRIMARIA ROSIILE 

  

Devizul general 
al obiectivului de investiţii 

 ,,Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Rosiile, judetul Valcea” 

  

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoarea 
(exclusiv 

TVA) 
TVA 

Valoarea 
(inclusiv 

TVA) 

Lei Lei Lei 
1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului  
1.1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 
terenului la starea inițială 

0,00 0,00 0,00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 

obiectivului de investiții 
0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3 
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică  
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00 
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea 
de avize, acorduri şi autorizaţii 

0,00 0,00 0,00 

3.3 Expertiză tehnică 0,00 0,00 0,00 

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul 
energetic al clădirilor 

0,00 0,00 0,00 

3.5 Proiectare 42.902,00 8.151,38 51.053,38 
3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții și deviz general 

30.000,00 5.700,00 35.700,00 

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

1.000,00 95,00 595,00 

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuție 

902,00 171,38 1.073,38 

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 11.000,00 2.090,00 13.090,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanță 28.600,00 5.434,00 34.034,00 

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 28.600,00 5.434,00 34.034,00 

Anexa nr. 2 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  
nr.  69 / 09 .08.2022  
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investiţii  
3.7.2 Auditul finaciar 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistență tehnică 0,00 0,00 0,00 
3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00 

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor  0,00 0,00 0,00 

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat 
de către Inspectoratul de Stat în Const 

0,00 0,00 0,00 

3.8.2 Dirigenție de șantier 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 3 71.502,00 13.585,38 85.087,38 
CAPITOLUL 4 
Cheltuieli pentru investiția de bază 
4.1 Construcții și instalații 306.607,46 58.255,42 364.862,88 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 79.636,96 15.131,02 94.767,98 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 
necesită montaj 

328.800,00 62.472,00 391.272,00 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 
nu necesită montaj și echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 4 715.044,42 135.858,44 850.902,86 
CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de șantier 0,00 0,00 0,00 
5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului 0,00 0,00 0,00 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00 
5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 

finanţatoare 
0,00 0,00 0,00 

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor 
de construcţii 

0,00 0,00 0,00 

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de construcţii  

0,00 0,00 0,00 

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 

0,00 0,00 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 0,00 0,00 0,00 

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 5.000,00 950,00 5.950,00 

TOTAL CAPITOLUL 5 5.000,00 950,00 5.950,00 
CAPITOLUL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00 
TOTAL GENERAL: 791.546,42 150.393,82 941.940,24 
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 386.244,42 73.386,44 459.630,86 
Data, Întocmit, 
August 2022 SC CRISBO COMPANY S.R.L. 

  Ing. ............. 
Beneficiar,  
Comuna ROSIILE    

Roşiile, 03.08.2022 
       Inițiator proiect, Primar,                                                     Avizează pentru legalitate,  

       CONSTANTIN DUMITRU                                                  Secretar general UAT Roșiile,  
                                                                                   AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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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                     

 
OBIECTIVUL: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Rosiile, judetul Valcea- ETAPA 
II. 
PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY S.R.L. 

BENEFICIAR: PRIMARIA ROSIILE 
  

  

Devizul general 
al obiectivului de investiţii 

 ,,Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Rosiile, judetul Valcea” 

  

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoarea 
(exclusiv 

TVA) 
TVA 

Valoarea 
(inclusiv TVA) 

Lei Lei Lei 
1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului  
1.1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 
terenului la starea inițială 

0,00 0,00 0,00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 

obiectivului de investiții 
0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3 
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică  
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00 
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea 
de avize, acorduri şi autorizaţii 

0,00 0,00 0,00 

3.3 Expertiză tehnică 0,00 0,00 0,00 

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul 
energetic al clădirilor 

0,00 0,00 0,00 

3.5 Proiectare 98,00 18,62 116,62 
3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții și deviz general 

0,00 0,00 0,00 

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

0,00 95,00 595,00 

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuție 

98,00 18,62 116,62 

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 0,00 0,00 0,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 15.000,00 2.850,00 17.850,00 

3.7 Consultanță 0,00 0,00 0,00 

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii  0,00 0,00 0,00 

Anexa nr. 3 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  
nr.  69 / 09 .08.2022  
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3.7.2 Auditul finaciar 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistență tehnică 12.000,00 2.280,00 14.280,00 
3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 2.000,00 380,00 2.380,00 

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor  1.000,00 190,00 1.190,00 

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de 
către Inspectoratul de Stat în Const 

1.000,00 190,00 1.190,00 

3.8.2 Dirigenție de șantier 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

TOTAL CAPITOLUL 3 27.098,00 5.148,62 32.246,62 
CAPITOLUL 4 
Cheltuieli pentru investiția de bază 
4.1 Construcții și instalații 0,00 0,00 0,00 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0,00 0,00 0,00 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 
necesită montaj 

0,00 0,00 0,00 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 4 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de șantier 6.000,00 1.140,00 7.140,00 
5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului 6.000,00 1.140,00 7.140,00 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4.314,88 0,00 4.314,88 
5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 

finanţatoare 
0,00 0,00 0,00 

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 

1.961,22 0,00 1.961,22 

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţii  

392,44 0,00 392,44 

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1.961,22 0,00 1.961,22 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 

0,00 0,00 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 14.300,00 2.717,00 17.017,00 

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 5 24.614,88 3.857,00 28.471,89 
CAPITOLUL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00 
TOTAL GENERAL: 51.712,88 9.005,62 60.718,51 
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 6.000,00 1.140,00 7.140,00 
Data, Întocmit, 
August 2022 SC CRISBO COMPANY S.R.L. 

  Ing. ............. 
Beneficiar,  
Comuna ROSIILE    

Roşiile, 03.08.2022 

       Inițiator proiect, Primar,                                                       Avizează pentru legalitate,  

       CONSTANTIN DUMITRU                                                    Secretar general UAT Roșiile,  
                                                                                     AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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H O T Ă R Â R E A  NR.  
 

Privitor la: aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentului 
educațional pentru copiii din grădinițe care provin din 
familii defavorizate, de pe raza comunei Roșiile 

za 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 09.08.2022,  la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 
11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul 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 și expunerea de motive înregistrat la nr. 
3930/03.08.2022 prin care se propune aprobarea  
 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 cu prevederile art 1. alin.(1), art.2, art.3 alin.(1),(2), (3) și 
(4) și art. 6 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul 
preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și 
completările ulterioare; Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
248/2015 privind stimularea participarii in invățământul preșcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate, cu modificările si completările ulterioare și a 
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradiniță, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 15/2016; art. 9 alin.(2) și (5) din Legea 292/2011 a 
asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; art. 129 alin. (1), alin. 
(2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrative, 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 art.129 alin.(7) lit. a), alin. (14), art. 133 alin. (1), art. 134 alin. 
(1) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit a), 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: 
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H O T Ă R Â R E : 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a stimulentului educational 
pentru copiii din gradinitele care provin din familii defavorizate, de pe raza 
comunei Roșiile, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2 Se împuternicește Compartimentul asistență socială, cu derularea 
activității de acordare a stimulentului educațional pentru copiii din grădinițe care 
provin din familiile defavorizate, iar serviciul buget finanțe și compartimentul 
achiziții cu achiziția și gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniță. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează 
aplicabilitatea orice prevederi contrare.  

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredințează Compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Roșiile. 

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi  comunicată Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea,  primarului comunei Roşiile, judeţul Vâlcea și compartimentului asistență 
socială pentru ducere la îndeplinire, şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin grija 
secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea.  

Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi contestată, in condițiile si termenele 
prevăzute de Legea Contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si 
completările 

Roşiile, 03.08.2022 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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Regulament de acordare a stimulentului educațional  

pentru copiii din grădinițe care provin din familii defavorizate,  
de pe raza comunei roșiile 

 
 

CAP. I DISPOZITII GENERALE  
Art.1. Prezentul regulament descrie modul in care este organizata si 

desfasurata activitatea de acordare a stimulentului educational (sub formă de 
tichet social) pentru copiii din gradinite care provin din familii defavorizate, de 
pe raza comunei Roșiile.  

Art.2. In desfasurarea activitatii se vor utiliza proceduri de lucru proprii, 
care vor fi stabilite in conformitate cu Legea 248/28.10.2015 privind stimularea 
participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, Hotărârea de Guvern nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea 
participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita si 
Ordinul nr. 125/165/2016 privind aprobarea procedurii de emitere si a 
modelului tichetului social pentru gradinita, prevazute de Legea nr. 248/2015 
privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate.  

Art.3. Activitatea de acordare a stimulentului educational pentru copiii 
din gradinite care provin din familiile defavorizate se va implementa de catre 
Compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Roșiile. 
 

CAP. II BENEFICIARI  
Art.4. Beneficiaza de stimulentul educational acordat sub forma de 

tichete sociale pentru gradinita, copiii din familii defavorizate, cetateni romani, 
care au domiciliul sau resedinta in comuna Roșiile, in vederea cresterii 
accesului la educatie al acestora.  

Art.5. Stimulentul se acorda si copiilor din familii defavorizate, cetateni 
romani, fara domiciliu sau resedinta si/sau fara locuinta, denumiti in 
continuare persoane fara adapost, numai pe perioada in care se afla in 
evidenta Compartimentului asistență socială de la nivelul comunei Roșiile.  

Art.6. Stimulentul educational se acorda copiilor din familiile care au 
stabilit dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 
277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata cu modificarile 
si completarile ulterioare, indiferent daca familia se afla in plata acestui drept 
sau acesta este suspendat.  
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Art.7. Stimulentul educational se acorda si copiilor aflati in ingrijirea 
persoanei care a fost desemnata de parinte pentru intretinerea copilului, pe 
perioada absentei parintilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind 
protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, daca veniturile pe persoana, inclusiv copilul aflat in 
ingrijire, nu depasesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocatiei 
pentru sustinerea familiei.  

Art.8. Beneficiaza de stimulent si copiii din familii defavorizate care nu 
au cetatenie romana, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:  

a) sunt cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spatiului 
Economic European, ai Confederatiei Elvetiene sau straini, denumiti in 
continuare straini, pe perioada in care au domiciliul ori, dupa caz, resedinta in 
Romania, in conditiile legislatiei romane;  
b) sunt cetateni straini sau apatrizi carora li s-a acordat, in conditiile legii, o 

forma de protectie; 
c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in 

conditiile legii.  
Art.9. - (1) Beneficiaza de stimulent copiii din familiile defavorizate 

formate din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc 
impreuna. 

(2) Beneficiaza de stimulent si copiii din familiile defavorizate formate 
din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc 
impreuna cu aceasta. 

(3)Pentru acordarea stimulentului se considera familie si barbatul si 
femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si 
gospodaresc impreuna.  

Art.10. - Prin persoana singura, se intelege persoana care se afla in una 
dintre urmatoarele situatii:  
a) este necasatorita; 
b)    este vaduva; 
c)    este divortata; 
d)    are sotul/sotia declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare 

judecatoreasca;  
e)  are sotul/sotia arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 

de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la 
intretinerea copiilor;  
f)  nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la 

lit. a)-e);  
g)  a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori i s-au dat in plasament unul 

sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e).  
Art.11. - Sunt considerati ca facand parte din familie copiii naturali ai 

sotilor sau ai unuia dintre acestia ori, dupa caz, ai persoanei singure, copiii 
adoptati, copiii incredintati in vederea adoptiei, copiii pentru care persoana a 
fost desemnata pentru intretinerea copilului in temeiul art. 104 din Legea nr. 
272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, cei aflati in plasament sau in plasament 
in regim de urgenta la o persoana sau familie ori pentru care s-a instituit tutela 

https://program-legislatie.ro/#/view/02723202.04-20200406-HJbM3DPztwI
https://program-legislatie.ro/#/view/02723202.04-20200406-HJbM3DPztwI


3 

 

in conditiile legii, inclusiv cei aflati in plasament la asistentul maternal 
profesionist.  

Art.12. Stimulentul educational se acorda numai pentru copiii inscrisi 
intr-o unitate de invatamant prescolar, conform Legii educatiei nationale nr. 
1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare și care frecventeaza in mod 
regulat unitatile de invatamant prescolar, definite conform art. 6 din Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea 
participarii in invățământul preșcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, cu modificările si completările ulterioare și a procedurii de 
acordare a tichetelor sociale pentru gradiniță, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 15/2016.  

Art.13. Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului 
social pentru gradinita este reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul 
legal al copilului.  

Art.14.(1). Compartimentul asistență socială va desfasura la inceputul 
fiecarui an scolar sau ori de cate ori se considera necesar, activitatile de 
informare cu privire la modalitatea de acordare a stimulentului educational.  

(2) Identificarea familiilor defavorizate cu copiii de vîrstă preșcolară, ce 
ar putea deveni eligibili în program se face prin următoarele mijloace:  

- campanii de informare locale; 
- solicitarea directă din partea familiei, reprezentantului legal al copilului, 
stabilit în condițiile 

legii; 
- sesizarea din partea cadrelor didactice ale unităților școlare la care este 
înscris copilul; 
- autosesizare;  
- identificarea în teren de către asistenții medicali comunitari a copiilor 

de vârstă preșcolară din familiile aflate în evidența lor, care nu frecventează 
grădinița. Ei informează părinții sau reprezentanții legali asupra drepturilor și 
obligațiilor ce decurg din aplicarea Legii nr. 248/2015;  

- identificarea prin intermediul angajaților implicați în activitatea de 
asistență socială a familiilor defvorizate cu copii de vârstă preșcolară ce ar 
putea devein eligibili în program.  

Art.15. Compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Roșiile:  

- Identifica familiile defavorizate cu copiii care ar putea deveni eligibili ai 
programului si oferă informațiile necesare despre modalitatea de acordare a 
stimulentului;  

- Verifica si prelucreaza datele si informatiile cuprinse in cerere si in 
documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului;  

- Verifica inopinat, o data pe luna, daca prezenta la grădiniță este notata 
la timp si corect;  
- Comunica numarul si datele beneficiarilor la unitatea de învățământ 
Liceul Teoretic Teiuș; - Consiliaza familiile privind importanta educatiei 
prescolare;  
- Sprijina familiile copiilor beneficiari pentru obținerea stimulentului 
educational. 

https://program-legislatie.ro/#/view/00010102.11-20210218-rJ8ZZzZP3-d
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CAP. III ACORDAREA DREPTULUI LA STIMULENT 

Art.16. Dreptul la stimulent se acorda incepand cu luna in care beneficiarul 
indeplineste conditiile de eligibilitate.  

Art.17.(1) Stimulentul se acorda lunar, pe perioada participarii copilului la 
activitatile organizate in cadrul unitatilor din invatamantul prescolar, in 
perioada anului școlar.  

(2) In luna in care se comunica sau se constata, dupa caz, ca unul sau 
mai multi copii din familie nu indeplinesc conditiile de frecventa prevazute de 
lege, tichetul social pentru gradinita nu se acorda pentru copilul/copiii 
aflat/aflati in aceasta situatie.  

Art.18. Stimulentul educational se acorda din oficiu pentru copiii din 
familiile care au stabilit dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei acordata 
in baza Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sau dupa acordarea 
acestuia, persoanei care este si titularul alocatiei pentru sustinerea familiei.  

Art.19. Stimulentul educational se acorda pe baza de cerere, în situația 
prevăzută la art. 7 din prezentul regulament.  

Art.20. Cererea si declaratia pe propria raspundere insotita de actele 
doveditoare, se depun de catre persoana care a fost desemnata de parinte 
pentru intretinerea copilului, la Compartimentul asistență socială.  

Art.21. Verificarea datelor si informatiilor cuprinse in cerere si in 
documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum si 
prelucrarea datelor inscrise in cerere se realizeaza in termen de maxim 15 zile 
de la data inregistrarii acesteia, de personalul din cadrul Compartimentul 
asistență socială din aparatul de specialitate al primarului.  

Art.22.(1) Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin 
dispozitie scrisa a primarului in termen de maxim 5 zile de la finalizarea 
verificarii.  

(2) Modificarea dreptului la stimulent se efectueaza in situatia in care 
se comunica sau se constata modificarea numarului de copii din familie pentru 
care a fost acordat initial dreptul.  

(3) Modificarea sau incetarea dreptului se face incepand cu luna 
urmatoare celei in care se comunica sau, dupa caz, se constata una dintre 
situatiile prevazute de lege, prin dispozitie scrisa a primarului care se comunica 
titularului in termenul de 5 zile."  

Art.23. Distribuirea lunara a tichetelor sociale pentru gradinita, 
reprezentand stimulente educationale, se face de catre persoanele cu atributii 
de asistenta sociala, in baza dispozitiei primarului pana la data de 15 a lunii in 
curs, pentru luna anterioara, pentru toti beneficiarii, la sediul Primariei 
comunei Roșiile- Compartimentul asistență socială.  

Art.24. Distribuirea prevazuta la art. 23, se face in baza situatiei 
centralizatoare privind beneficiarii, transmisă în format letric și electronic sub 
semnatura conducătorului unității de învățământ, conform prezentei 
inregistrate in luna anterioara, catre Compartimentul asistență socială, pana la 
data de 5 a lunii, de catre unitatea scolara Școala Gimnazială Roșiile, pentru 
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structurile – Gradinitele de pe raza localității, aprobate in reteaua scolara 
organizata pe raza comunei.  

Art.25. Situatia centralizatoare prevazuta la art. 24 va contine in mod 
obligatoriu numele, prenumele, codul numeric personal al copilului si al 
reprezentantului acestuia, precum si numarul de absente inregistrate (conform 
Anexei 2 din normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
248/2015 privind stimularea participarii in invățământul preșcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate, cu modificările si completările ulterioare și a 
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradiniță, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 15/2016).  

Art.26. La acordarea tichetului social, reprezentantul familiei, respectiv 
reprezentantul legal al copilului va fi informat cu privire la obligațiile pe care le 
au beneficiarii stimulentului educațional.  

Art.27. Valoarea nominala lunara a stimulentului educational se 
raporteaza la indicatorul social de referinta si este de 0,2 ISR, exprimat in lei, 
pentru fiecare copil inscris la gradinita, beneficiar al stimulentului educational.  

Art.28. In vederea desfasurarii activitatii prevazuta de prezentul 
regulament, se vor utiliza si respecta modelele de anexe prevazute in 
Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea  
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015, privind 
stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

CAP.IV DISPOZITII FINALE 
Art.29. Prezentul Regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 

248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare și 
prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
248/2015 privind stimularea participarii in invățământul preșcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate, cu modificările si completările ulterioare. 
 
 

Roşiile, 03.08.2022 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN  
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