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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.  
 
 Privitor la: aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local 

Roșiile nr. 73/15.10.2021 privind aprobarea Devizului 
general, Anexa nr. 2.1 conform OUG nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții Anghel 
Saligny și a cererii de finanțare pentru realizarea 
investiției ”Modernizare drumuri de interes local, Comuna 
Roșiile, județul Vâlcea”. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de 31.10.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că doamna Roșianu Natalia a fost aleasă preşedinte de 
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data 
de 14.09.2022; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 
5560/27.10.2022, raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 
5561/27.10.2022, proiectul de hotărâre privind necesitatea completării Hotărârii 
Consiliului Local Roșiile nr. 73/15.10.2021 privind aprobarea Devizului general, 
Anexa nr. 2.1 conform OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național 
de investiții Anghel Saligny și a cererii de finanțare pentru realizarea investiției 
”Modernizare drumuri de interes local, Comuna Roșiile, județul Vâlcea”, prin 
introducerea unui nou articol privind aprobarea Documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii nr. 205/2021 pentru realizarea investitiei ;  
 Luând în considerare că prin Hotărârea Consiliului Local Roșiile nr. 
64/2021 s-a aprobat implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes 
local, Comuna Roșiile, județul Vâlcea” prin Programul National de Investiții 
"Anghel Saligny", întocmindu-se documentațiile necesare; 
 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 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, cu modificările 
și completările ulterioare, OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
national de investitii Anghel Saligny, OAP nr. 1333/2021 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii Anghel Saligny, 
pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din O.U.G. 
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nr. 95/2021, OAP nr. 1851/2013, republicat, privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 
pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locala,  art. 44  si 45 din 
L. nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și  completările  
ulterioare, art. 43 din HG 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 
completăriule 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. 129 alin. (2) lit. b), d), alin. 
(4) lit. a), alin. (7) lit. m), art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), , 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.I. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Roșiile nr. 
73/15.10.2021 privind aprobarea Devizului general, Anexa nr. 2.1 conform OUG 
nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții Anghel Saligny 
și a cererii de finanțare pentru realizarea investiției ”Modernizare drumuri de 
interes local, Comuna Roșiile, județul Vâlcea”, cu un nou articol, respectiv după 
Art. 2 se va introduce Art. 3. care va avea următorul conținut: 

” Art. 3. Se aproba D.A.L.I. nr. 205/2021 pentru realizarea investitiei 
“MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA ROȘIILE, JUDEŢUL 
VÂLCEA„ elaborat de SC Edil Cons General SRL, in cadrul Programului National 
de Investitii “Anghel Saligny”, cu Anexa 2.2c avand urmatorii indicatori tehnico-
economici: 

Indicatori tehnici specifici 
categoriei de investiții de la art. 4 
alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 
95/2021 

U.M. Cantitate  
Valoare                             

(lei inclusiv 
TVA) 

Lungime drum  - terasamente m. 4925 184548.77 

Lungime drum - strat fundație 
(balast de rau 0-63mm) 

m. 4925 685390.88 

Lungime drum - strat de bază m. 4925 834330.42 
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(piatra sparta ) 

Lungime drum - îmbrăcăminte 
rutieră (BADPS 22.4 + BAPC 16 + 
Amorsarea suprafetelor) 

m. 4925 2088006.24 

Lățime parte carosabilă 
(terasamente + balast + piatra 
sparta + mixturi asfaltice) 

m. 5.00/4.00/3.50 3792276.30 

Șanțuri/rigole (Santuri si rigole 
pereate,rigole de acostament, 
rigola ranforsata) 

m. 4925 813068.79 

Trotuare m. 0 0 

Lucrări de consolidare (Zid de 
protectie din beton) 

mc. 4.5 8000.37 

Poduri (număr/lungime totală) buc./m. 0 0 

Pasaje denivelate, tuneluri, 
viaducte (număr/lungime totală) 

buc./m. 0 0 

Alte capacități (Acostamente) m. 4925 96866.83 

Alte capacități (Podete) buc.  26 276536.96 

Alte capacități (Amenajare canal) mp 30 6179.67 

Alte capacități (Lucrari anexe) km 4925 282813.62 

TOTAL CAPITOL 4.1 Constructii si instalatii 5275742.53     

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 
1321/2021 (euro fără TVA)  

1km 330000 

Verificare încadare în standard de cost 

Valoarea totală a investiției în euro, 
raportată la  numărul de beneficiari 
direcți/km drum (euro fără TVA) 

4.925 159965.88 

” 
Art. II. Se renumerotează Art. 3 la HCL Roșiile nr. 73/15.10.2021, care va 

deveni Art. (4).  
 Art. III. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Local Roșiile nr. 
73/15.10.2021 rămân neschimbate. 
 Art. IV. Prezenta hotărâre va fi  comunicată Instituţiei Prefectului 
judeţului Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate,  Ministerul 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, primarului comunei Roşiile în 
vederea aducerii la îndeplinire prin compartimentele de specialitate şi va fi 
adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul 
Vâlcea.  

 
Roşiile, 27.10.2022 

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