
                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 
               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 
                          
 

    NR.:    6216 / 19.12.2022  

Anunț 
 

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, Primăria comunei Roșiile aduce la cunoştinţă publică că în data de 
27.12.2022, orele 10:00 va avea loc ședința  publică extraordinară a Consiliului Local Roșiile 
având ca ordine de zi, în vederea aprobării de către consiliul local a procesului-verbal al ședinței 
anterioare  și a următoarelor proiecte a ordinii de zi: 

 

1 
aprobarea rectificării bugetului local al comunei Roşiile, judeţul  Vâlcea pe 
anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 

2 
aprobarea reţelei şcolare de pe raza comunei Roşiile, judeţul Vâlcea pentru 
anul şcolar 2023-2024 

3 
reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei 
Rosiile, judeţul Vâlcea 

4 

stabilirea și aprobarea impozitelor si taxelor  locale pentru  anul 2023 la 
nivelul comunei Roșiile, județul Vâlcea, având în vederee rata inflației de 
5,1% 

 

După caz și întrebări, interpelări și răspunsuri; Diverse. 
 
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poştă, la sediul  primăriei 

Roșiile, prin e-mail la adresa rosiile@vl.e-adm.ro sau prin fax la numărul 0250/867679 până pe data 
de 27.12.2022, orele 09:00. 

Materialele vor purta mențiunea:  ” Recomandare la proiectul privind …” (pentru fiecare 
proiect în parte).  

 

Pentru care a fost afișat la sediul Primăriei Roșiile, județul Vâlcea, astăzi, data de mai sus, 
având la bază documente conform L. 52/2003, r1 privind transparența decizională în administrația 
publică. 

 

Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primar, cu sprijinul secretarului UAT Roșiile și sunt puse la dispoziție 

spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Roșiile. Membrii Consiliului Local sunt invitați să 
formuleze și să depună avizele și rapoartele, după caz eventualele amendamente asupra proiectelor de hotărâri, 

respectând prevederile legale, ROF. Materialele pot fi consultate pe site-ul instituției. 
 

Secretar general UAT Roșiile, 

 Avram Cătălin-Constantin 
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