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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 
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     E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                         CONSILIUL LOCAL                

 
HOTĂRÂREA  NR. 97 

 
 Privitor la:  aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

economici,  devizului general pentru obiectivul ”Extindere 
rețea canalizare, apă uzată și menajeră 9,7 km în comuna 
Roșiile, județul Vâlcea” finanțat prin Programul  Național de 
Dezvoltare Locală  – OUG 28/2013, actualizat conform OUG 
15/2021 și actul adițional nr. 4/2022,  ca urmare a 
finalizării lucrărilor de execuție.  

 
 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 actualizării indicatorilor 
tehnico-economici,  devizului general pentru obiectivul ”Extindere rețea canalizare, 
apă uzată și menajeră 9,7 km în comuna Roșiile, județul Vâlcea” finanțat prin 
Programul  Național de Dezvoltare Locală  – OUG 28/2013, ca urmare a finalizării 
lucrărilor de execuție, având și modificarea valorii contractului, a devizului general 
și rest de executat reactualizat conform OG nr. 15/2021, datorită creșterii prețurilor 
materialelor și actul adițional nr. 4/2022; documentația întocmită de către SC 
PROING 2008 SRL; 
 Văzând 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 general UAT Roşiile; 
 În conformitate O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare, Statutul SR ENH ISO 9001, din HG 766/1997, Anexa 2 și Regulamentul 
lui nr. 273/2017 de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, 
art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, Legea nr. 
273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. 
nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventi; 
cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
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elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în administrația publică, 
văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – Constituția României, Legea 199/1997 
pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil 
 În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (3), art. 129 alin. 
(4) lit. a), d), alin. 7 lit. n), s), alin. (14), art. 286, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), 
art.196 alin. 1 lit. a), art.140, 197-200, art. 240 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici,  devizului 
general pentru obiectivul ”Extindere rețea canalizare, apă uzată și menajeră 9,7 km 
în comuna Roșiile, județul Vâlcea” finanțat prin Programul  Național de Dezvoltare 
Locală  – OUG 28/2013, actualizat conform OUG 15/2021 și a actului adițional nr. 
4/2022, ca urmare a finalizării lucrărilor de execuție, conform Anexei nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta.  
 Art. 2. (1). Valoarea totală a investiției este de 3.156.077,82 lei fără TVA din 
care C+M de 2.712.482,27 lei fără TVA. 
 (2). Având în vedere sursa de finanțare în conformitate cu OUG 28/2013, 
cheltuieli eligibile sunt 3.567.498,95 lei cu TVA din bugetul de stat, iar cheltuielile 
neeligibile sunt în cuantum de 182.197,30 lei cu TVA contribuție proprie.   
 Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
primarul comunei Roșiile, domnul Constantin Dumitru ca 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 prin compartimentele de specialitate, şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roșiile, 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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