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H O T Ă R Â R E A  NR. 109 
 

 Privitor la:  alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local 
Roșiile, județul Vâlcea 

 

 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 18.12.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 
consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că doamnei Roșianu Natalia aleasă președinte de ședință în 
data de 14.09.2022 i-a expirat mandatul, se impune alegerea unui alt președinte de 
ședință pentru o perioadă de trei luni, președinte de ședință fiind ales în condițiile 
art. 123 alin (1) din O.G. nr. 57/2019 domnul Ioana Bogdan; 
 Luând în dezbatere referatul secretarului general UAT Roșiile și raportul de 
specialitate înregistrat la nr. 6088/12.12.2022, avându-se în vedere și propunerea 
consilierilor locali referitor la alegerea președintelui de ședință; 
 Văzând avizele înregistrate la nr. 6206/18.12.2022 al 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 Comunei Roşiile;  
 În conformitate cu prevederile art. 123 alin (1), (4), art. 129 alin. (3) lit. a din 
O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Hotărâri Consiliului Local Roșiile nr. 
2/25.11.2020 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 
comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională 
în administrația publică; 
 În temeiul art. 133 alin. (2) lit. a), art. 136, art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și 
completările ulterioare, cu 10 voturi pentru, doamna Roșianu Natalia  neparticipând 
la vot,  Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
 

 

H O T Ă R Â R E : 
 

 Art. Unic. Domnul consilier Ioana Bogdan se alege preşedinte de şedinţă al 
Consiliului Local al comunei Roșiile pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna 
Decembrie, 18.12.2022, și este însărcinat să aducă la îndeplinire atribuțiile prevăzute 
de lege.  
 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în 
vederea efectuării controlului de legalitate, primarului, persoanei prevăzută la art. 1, 
persoanelor interesate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

 

Roșiile, 18.12.2022 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
          IOANA BOGDAN                          Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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H O T Ă R Â R E A  NR.  110 
 

 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 18.12.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
18.12.2022; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 
6086/12.12.2022, raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 
6087/12.12.2022, referatul secretarului general UAT Roșiile înregistrat sub nr. 
6088/12.12.2022 privind necesitatea rectificării bugetului local având în vedere 
sezonul rece si necesarul de  sume provenite de la bugetul de stat pentru 
ajutorul de caldura; prin HCL nr. 9/07.02.2022 s-a aprobat bugetul local pe anul 
2022 și estimările pe anii 2023-2025;  
 Văzând avizele înregistrate la nr. 6206/18.12.2022 al 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. 136, 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 
66.50 mii lei la partea de venituri și 66.50 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. 5. 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. 

 
Roșiile, 18.12.2022 

       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
           IOANA BOGDAN                          Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Roşiile, judeţul  Vâlcea  

la venituri și cheltuieli pe anul 2022 si estimările pe 2023-2025 
 
 

 Sursa A 

 

DENUMIRE  INDICATORI Clasificatie 
economica 

ANUL 
2022 

 

TOTAL VENITURI din care ;  +66.50  

1. Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 
incalzirea locuintei si a suplimentului pentru 
energie alocate pentru consumul de 
combustibili solizi si/sau petrolieri 

42.02.34 +60.00 

 

2. Impozitul pe veniturile din transferul 
proprietatilor imobiliare din 
patrimoniul personal 

03.18 +1.50 
 

3. Alte taxe pe servicii specifice 15.50 +5.00  

4. Varsaminte din sectiunea de functionare 
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 
a bugetului local 

37.02.03 -5.00 
 

5. Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 +5.00  

TOTAL  CHELTUIELI  DIN  CARE ;  +66.50  

Capitolul administratie publica 51.02.03 +1.50  

1. Deplasari administratie 20.06.01 +1.50  

CAPITOL Asistenta sociala  68.15.01 +60.00  

1. Ajutor in numerar incalzire locuinta 57.02.01 +60.00  

CAPITOLUL Drumuri si poduri 
84.02.03.0

1 
+5.00 

 

2. Echipamente utilaje 71.01.02 +5.00  
 

 

 

 
Roșiile,  18.12.2022 

                  Preşedinte de şedinţă,                          Contrasemnează pentru legalitate,  
                    IOANA BOGDAN                                    Secretar general UAT Roșiile,  
           AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

Anexa nr. 1 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  
nr. 110/ 18.12.2022  

mailto:rosiile@vl.e-adm.ro
http://www.primariarosiile.ro/


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                     

 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:   2.972,00 2.972,00 2.972,00 1.772,00 1.200,00 2.972,00   

A.      LUCRARI IN CONTINUARE TOTAL   1.807,00 1.807,00 1.807,00 607,00 1.200,00 1.807,00   

B.       LUCRARI NOI TOTAL   923,00 923,00 923,00 923,00 0,00 923,00   

C.     ALTE CHELTUIELI  DE INVESTITII 
TOTAL   242,00 242,00 242,00 242,00 0,00 242,00   

Capitolul 51 Autoritati executive 51.01.03 90,00 75,00 75,00 75,00 0,00 75,00   

C. Alte cheltuieli de investitii   90,00 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   

4. Elaborare si actualizare de planuri 
urbanistice genreale UAT Rosiile 71.01.30 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00   

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   

Anexa nr. 2 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  
nr. 110 / 18.12.2022  
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3.2 Documentatie tehnico-
economica, avize, taxe si autorizatii  

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

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 
386,00 386,00 386,00 386,00 0,00 386,00   

B.       LUCRARI NOI din care:   330,00 330,00 330,00 330,00 0,00 330,00   

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 57,00 57,00 57,00 57,00 0,00 57,00   

2.1 Constructii 71.01.01 54,00 54,00 54,00 54,00 0,00 54,00   

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   
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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 0,00 56,00   

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 0,00 16,00   

CAPITOLUL 67.03.07 CAMINE CULTURALE 
67.03.07 225,00 225,00 225,00 225,00 0,00 225,00   

A.     LUCRARI IN CONTINUARE   225,00 225,00 225,00 225,00 0,00 225,00   

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 

  35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 35,00   

4.1 Constructii 71.01.01 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 35,00   

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   
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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   

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 
70.02.05.01 178,00 178,00 178,00 178,00 0,00 178,00   

   A.     LUCRARI IN CONTINUARE     160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 160,00   
2. Bransamente la reteaua de alimentare cu 
apa   160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 160,00   
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1. Constructii (lucrari de 
bransare la reteaua de alimentare cu apa si 
materiale necesare lucrarilor de bransare la 
reteaua de alimentare cu apa) 

71.01.01 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 160,00   

B.       LUCRARI NOI din care:   18,00 18,00 18,00 18,00 0,00 18,00   

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   

C.     ALTE CHELTUIELI  DE  INVESTITII 
  15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00   

„Extindere Rețea de alimentare cu apă în 
satul Hotăroaia, Cherăști și satul Romanesti, 
comuna Roșiile, județul Vâlcea”   15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00   

1. Alte active fixe -întocmirea 
Studiului de Fezabilitate, studiul topografic 
și studiul geotehnic 71.01.30 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00   

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   



6 

 

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   

CAPITOLUL 84.03.01 DRUMURI SI PODURI   505,00 505,00 505,00 505,00 0,00 505,00   

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   
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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   

C.     ALTE CHELTUIELI  DE  INVESTITII 
  25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00   

Achizitionare trencher pentru 
buldoexcavator  MST 

71.01.02 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00   

 
 
 

Roșiile, 18.12.2022 
            Preşedinte de şedinţă,              Contrasemnează pentru legalitate,  
               IOANA BOGDAN                                                     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                     

 

HOTĂRÂREA Nr. 111 
 

Privitor la : revocarea HCL nr. 51/29.06.2022 privind modificarea 
HCL nr. 10/2018, cu modificările și completările ulterioare 
privind Serviciul public de alimentare cu apa  și  canalizare 
Roșiile, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului 
Local al Comunei Roșiile, județul Vâlcea privind 
ajustarea/modificarea prețului și tarifului la apă, respectiv 
canal. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  18.12.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
18.12.2022; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 
6086/12.12.2022, raportul compartimentului de specialitate, referatul secretarului 
general UAT Roșiile înregistrat sub nr. 6088/12.12.2022 prin care propune 
revocarea HCL nr. 51/29.06.2022 privind modificarea HCL nr. 10/2018 privind 
înființarea și organizarea  Serviciului Public de alimentare cu apă și canalizare 
Roșiile, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Comunei 
Roșiile, județul Vâlcea, modificată și completată prin HCL 41/2018; până în acest 
moment HCL nr. 51/2022 nu a fost pusă în aplicare și nu a produs efecte, SPAC 
Roșiile neputând obține până în prezent avizul de specialitate de la A.N.R.S.C. ; 
 Văzând avizele înregistrate la nr. 6206/18.12.2022 al 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 art. 12 alin. 1 lit.  i, art. 13 alin. 1, art. 18 
alin. 1 lit. a, art. 19, art. 35 alin. 8 din L. nr. 241/2006, r2, Lege serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare, art. 3 alin (1), art. 8, art. 22 alin (1), art. 43 
alin (5) din L. nr. 51/2006, r1, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu 
modificările și completările ulterioare; art. 3 alin (1), art. 17, 21, s.a. din Ordinul 
ANRSC NR. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau 
modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de 
canalizare, cu modificările și completările ulterioare, OAP nr. 323/2022; OAP nr. 
230/2022 pentru aprobarea Metodologiei de ajustare tarifara a preturilor/tarifelor 
pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, pe baza strategiei 
de tarifare aferente planului de afaceri,  cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind 
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normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența 
decizională în administrația publică, văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – 
Constituția României, Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a 
autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din 
Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil; 

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 133 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 
129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), s), art. 136, art. 139 alin. (1), art. 140, art. 196 
alin. (1) lit. a), art. 197 – 199, 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: 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Articol unic. Se revocă HCL nr. 51/29.06.2022 privind modificarea HCL nr. 
10/2018, cu modificările și completările ulterioare privind Serviciul public de 
alimentare cu apa  și  canalizare Roșiile, cu personalitate juridică, în subordinea 
Consiliului Local al Comunei Roșiile, județul Vâlcea privind ajustarea/modificarea 
prețului și tarifului la apă, respectiv canal.   

Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în 
vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile, Șefului 
Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Roșiile pentru aducerea la 
îndeplinire în mod corespunzător și comunicare către ANRSC şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică, prin grija secretarului general al UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

 
Roșiile, 18.12.2022 

       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
          IOANA BOGDAN                             Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 



                                          

1 

 

                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

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

                         CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA  Nr. 112 
 

Privitor la :  aprobare delegare de gestiune, prin atribuire directă a 
serviciului de salubrizare la nivelul localității Roșiile prin 
încheierea unui contract de servicii cu un operator 
regional. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 18.12.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 
consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
18.12.2022; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 
6086/12.12.2022, raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 
6087/12.12.2022, referatul secretarului general UAT Roșiile înregistrat sub nr. 
6088/12.12.2022 privind delegare de gestiune a serviciului de salubrizare a localității 
Roșiile, propunându-se modelul contractului cadru de servicii de salubrizare și 
stabilirea şi includerea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în Anexa nr. 5 din OUG 
nr.  92/2021 privind regimul deşeurilor ținând cont de tarifele practicate de S.C. 
Barai-Cata S.R.L., tarifele pentru serviciile de salubrizare putând fi ajustate dacă 
echilibrul contractual se modifică în urma unor prevederi legislative sau a unor 
schimbări importante  în elementele de calcul a tarifului, precum cheltuieli cu munca 
vie a majorării salariului minim pe economie, taxe suplimentare, prețuri carburanți și 
lubrefianți etc prin act adițional; adresa operatorului regional nr. 1843/09.12.2022 
privind fundamentarea tarifelor pentru prestarea serviciului;  
 Văzând avizele înregistrate la nr. 6206/18.12.2022 al 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 Primăriei comunei Roşiile; 
 În conformitate cu prevederile OAP nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile de 
salubrizare, precum si de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea 
deseurilor si a taxelor de salubrizare; art. 29 alin. 10, 11 din L. nr. 51/2006 r1, 
serviciilor comunitare de utilități publice, art. 9 alin. 1 lit. c din O.G nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare – Anexa nr.  
2, art. 2 alin. 1, art.12 alin1 lit. b) - alin 3, art.13 alin.1 lit. b), alin.2, 3, art. 32 din 
Legea nr. 101/2006, r1 privind serviciile de salubrizare a localităţilor, OUG 92/2021 
privind regimul deșeurilor, cu modificările și competările ulterioare, ale Ordinului 
A.N.R.S.C. nr. 82/2015 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciilor de 
salubrizare a localităţilor; Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea 
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Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor, Ordinului 
A.N.R.S.C. nr.  111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului 
de salubrizare a localitatilor, L. nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta 
a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 
privind regimul deseurilor - art. 17 alin. (1) lit. d), Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și OUG. 74/2018, 
L. 98/2016 și normele metodologice privind achizițiile publice; 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. 129 alin. (1), alin. (2), lit. c) şi d) coroborate cu 
prevederile alin. (6), lit. a) şi alin. (7) lit n), art. 136, art. 139 alin. (3), lit. g, 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 10 voturi pentru și 
un vot împotrivă, domnul Brabete Dănuț, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul 
Vâlcea, adoptă următoarea: 

 
 

H O T Ă R Ă R E: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă procedura de delegarea de gestiune, prin atribuire 
directă a serviciului de salubrizare la nivelul localității Roșiile, prin încheierea unui 
contract de servicii cu S.C. BRAI-CATA S.R.L. 
  (2) Durata serviciului va fi de 12 luni, dar cel mult până la intrarea în 
funcțiune a SMID-ului pentru județul Vâlcea. 
 Art. 2. (1). Se aprobă Contractul de servicii conform Anexei nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta, în cuprinsul căruia sunt incluși și indicatorii de 
performanță în conformitate cu  Anexa nr. 5 din Legea OUG nr. 92/2021 privind 
regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare. 
 (2). Modificarea contractului poate fi făcută numai în scris, prin acordul 
părților, sub forma unui act adițional, supus aprobării prin Hotărâre a Consiliului 
Local Roșiile. 

(3). Neîndeplinirea de către operator a indicatorilor de performanță se 
penalizează cu suportarea contribuției pentru economia circulară, pentru cantitățile 
de deșeuri municipale destinate a fi depozitate, care depășesc cantitățile 
corespunzătoare indicatorului de performanță 

Art. 3. (1).  Se aprobă  tariful pentru serviciul de salubrizare, în cuantum de 
16,81 lei /persoana/luna fara TVA, pentru persoanele fizice. 
        (2). Se aprobă tariful pentru serviciul de salubrizare, în cuantum de 168,07 lei 
fără TVA/mc pentru persoanele juridice, agenți economici beneficiari. 
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 (3). Se aprobă tariful de 695 lei/tonă fără TVA privind colectare deșeuri 
menajere din depozite necontrolate. 

(4). Colectarea deseurilor reciclabile 695.00 lei/ tona fara TVA care se va plati 
de catre OIREP si nu implica un cost suplimentar din partea locuitorilor, persoanelor 
juridice sau a Primariei. 

Art. 4. Cantitatea de deșeuri ridicată din punctele stabilite de către consiliul 
local de pe raza UAT Roșiile va fi suportată din bugetul local al comunei Roșiile, 
respectiv punctele ”Cimitir Roșiile” , ”Biserica Roșiile,” ”Cămin Cultural Roșiile”, 
”Primăria Roșiile”, ”Biserica Pleșești”, ”Târg Roșiile”, ”Cume Deal Pleșești”, ”Biserica 
Romanești”, ”Cimitir Romanești”, ”Centru Civic Romanești”, ”Zona Corbu”, Biseria și 
Cimitir Balaciu”, ”Cimitir Zgubea”, ”Centru Civic Zgubea”, ”Zona Cherăști Vale”, 
”Școala Hotăroaia”, zona DJ 676 ”Balta Dragului”, zona DJ 676 F, zona DC 79. 

Art. 5. (1). Se stabilește redevența pentru operatorul de salubrizare în 
procent de 2% din veniturile încasate, care vor fi venit la bugetul local Roșiile. 

(2). Plata redevenței se va face până la data de 15.02 a anului următor pentru 
anul precedent.  

(3). Valoarea penalităților pentru neplata la termen a redevenței va fi de 0,01 
%/zi de întârziere. 
 Art. 6. (1). Se împuternicește primarul localității și compartimentul de 
specialitate din cadrul primăriei Roșiile să întocmească și să semneze documentele 
ce vor rezulta ca efect al prezentei hotărâri, urmărindu-se procedura achizițiilor 
publice în vederea contractării serviciilor.  

(2). Practicarea tarifelor este implicit aprobată ca efect al achiziției conform 
legislației în vigoare, cu posibilitatea de ajustare, modificare a acestora aprobate de 
autoritățile administrației publice locale în concordanță cu normele ANRSC, tarifele 
pentru serviciile de salubrizare putând fi ajustate dacă echilibrul contractual se 
modifică în urma unor prevederi legislative sau a unor schimbări importante  în 
elementele de calcul a tarifului, precum cheltuieli cu munca vie a majorării salariului 
minim pe economie, taxe suplimentare, prețuri carburanți și lubrefianți etc.  
 Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea, 
Consiliului Judeţean Vâlcea, primarului comunei Roșiile în vederea aducerii la 
îndeplinire a prevederilor ei prin aparatul de specialitate,  S.C. Barai-Cata S.R.L. și va 
fi făcută publică prin grija secretarului general UAT Roșiile, județul Vâlcea. 
 

Roșiile, 18.12.2022 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
           IOANA BOGDAN                         Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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                       România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
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                         CONSILIUL LOCAL 

 
 

Contract de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor 
municipale  

Nr. ______data _______ 
 
 

 
 
1. Părţile contractante 

 
In temeiul dispozitiilor art.7 al.5 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,  
 

Autoritatea contractanta PRIMARIA ROSIILE  cu sediul in com. Rosiile, Jud. Valcea, cod 
fiscal 2539495, cont IBAN nr. _____________________ deschis la Trezoreria __________ , 
reprezentată prin  dl. CONSTANTIN DUMITRU  având funcţia de Primar, in calitate de  
achizitor, pe de o parte 
 

şi  
 
S.C. BRAI CATA S.R.L.  cu sediul in localitatea Bucuresti, Sos. Virtutii nr. 48, etaj 1, 
sector, inmatriculata la Registrul Comertului  cu nr. J40/5581/2017, CUI RO 
13627967,reprezentata prin dl. Bogdan Constantinescu, avand functia de Director 
General,–prin Sucursala Rm. Valcea cu sediul in Rm.Valcea, str.Carol I, bl.D.6, parter, 
jud.Valcea, telefon 0350407773, fax 0250734395, număr de înmatriculare J38/647/2014, cod unic 
de inregistrare 33909725, IBAN RO35TREZ6715069XXX011906, deschis la Trezoreria Rm.Valcea,  
reprezentată prin dl. Teodorescu Andrei, avand funcţia de Dir. Sucursala, în calitate de 
prestator, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 

Anexa nr. 1 la H.C.L. Roşiile  
nr.  112 din 18.12.2022  

mailto:rosiile@vl.e-adm.ro
http://www.primariarosiile.ro/


 2 

orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul şi preţul contractului 
 4.1. - Colectarea separată şi transportul separat al Deșeurilor Municipale şi al 
Deșeurilor Similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri din 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori.  
 
 4.2..Preţul convenit pentru prestarea serviciilor, este de :  

 Pentru utilizatori persoane fizice– 16.81 lei /persoana/luna fara TVA , respectiv 20 
lei/persoana cu TVA. 

 Pentru persoanele juridice – 168.07 lei / mc fara TVA  
 Colectarea deseurilor reciclabile 759.30 lei/ tona fara TVA care se va plati de catre OIREP 

si nu implica un cost suplimentar din partea locuitorilor, persoanelor juridice sau a 
Primariei . 

 Tarif general de depozitare 695 lei/tona fara TVA 
 
 4.3- Diferenta dintre suma rezultata din inmultirea tarifului aprobat de 695 lei/to 
fara TVA cu cantitatea de deseuri menajere ridicata de pe raza administrativ 
teritoriala a localitatii Rosiile si suma totala a veniturilor facturate populatiei si 
agentilor economici/institutiilor publice pe baza tarifelor aprobate, se va factura 
lunar  catre UAT Rosiile. Facturarea se va face in tone la tariful de 695 lei/tona fara 
TVA. 

 Diferenta va fi platita de catre PRIMARIA Rosiile,   PÂNĂ LA DATA SCADENTA , PENTRU 
FIECARE FACTURĂ. Neachitarea facturii in termenul scadent va atrage penalitati in valoare de 
0.01 % pentru fiecare lună intarziere si sistarea prestatiei. 

Plata se va face in urmatoarul cont bancar: 
- RO35 TREZ 6715 069X XX01 1906 TREZORERIA RM.VALCEA CUI 33909725 

  4.4- Redeventa este echivalentul a 2% din veniturile incasate lunar de catre operator de la 
utilizatorii serviciului. 
  4.5- Plata redeventei se va face pana la data de 15.02 a anului urmator pentru anul precedent. 
  4.6- Colectarea deseurilor se realizeaza la un interval de o data pe saptamana, intr-o zi stabilita 
de comun acord cu operatorul de salubritate. 
   

5. Durata contractului 
5.1 –Contractul este valabil incepand cu data de la 01.01.2023  pana la data de  31.12.2023  
dar nu mai tarziu de intrarea in vigoare a SMID pentru judetul Valcea. 
5.2- Încetarea contractului nu afectează existența obligațiilor deja scadente între părți ; 
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6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 
 a) oferta de tarife;  
 b)HCL nr.  
 
7. Obligaţiile principale ale prestatorului 
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada 
convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate, de la data semnării contractului. 
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contract.  
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat 
în propunerea tehnică. 
7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor. 
 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1 – Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
8.2 - Consiliul  Local  al Com. Rosiile si  Primaria Rosiile isi păstrează dreptul de a urmări, de a 
controla şi de a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea  serviciului public de 
salubrizare, astfel: 
 a)  respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate; 
 b) conditii  de  calitate  a  activitatilor  efectuate  cuprinse  de  serviciul de  salubrizare  al  Com. 
Rosiile; 
 c) respectarea  parametrilor,  a  normelor  si  cantitatii  solicitate  pentru  activitatea  cuprinsa  în  
serviciul  de  salubrizare Rosiile; 
d)  respectarea  modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, 
dezvoltare şi/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciului public de 
salubrizare Rosiile încredinţat prin prezentul contract; 
e)  respectarea tarifelor stabilite  pentru serviciul public de salubrizare; 
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 –  În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce zilnic din preţul contractului, 
ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,5% din preţul contractului. 
9.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
9.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
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10. Garanţia de bună execuţie a contractului 
Nu este cazul. 
 
 11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 
propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul 
de prestare convenit,o data pe saptamana. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată 
durata contractului. 
11.3 - Operatorul are următoarele obligaţii: 
    1. sa obţină de la autorităţile competente: 
    a) autorizaţia de funcţionare, potrivit legii; 
    b) autorizaţia eliberata de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului; 
    c) orice  alte  autorizatii  (inclusiv  licente, atestari,  permise etc.)  necesare  conform  legilor  
în  vigoare  la  un  moment  dat,  pe  parcursul  derularii  contractului. 
    2. sa respecte toate  angajamentele si  obligatiile  luate prin prezentul  contract  si  toate  
obligatiile  si  angajamentele  care  sunt  în  sarcina  operatorului sau  sunt  stabilite  astfel  prin  
caietul  de  sarcini ; 
    3. sa respecte prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de 
salubrizare al  com. Rosiile; 
    4. sa servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaţi în condiţiile 
prevederilor regulamentului serviciului public de salubrizare; 
    5. sa respecte toate obligatiile si indicatorii de performanta stabiliţi prin licente, autorizatii si 
prin prezentul contract; 
    6. sa furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi sa 
asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării functionarii şi 
dezvoltării serviciilor publice de salubrizare în conformitate cu clauzele contractulale şi cu 
prevederile legale în vigoare; 
    7. sa aplice metode performanţe de management care sa conducă la reducerea costurilor de 
operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale în vigoare; 
    8. sa efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor caietului de sarcini, în 
condiţii de calitate şi eficienta; 
    9. sa nu subconcesioneze serviciul sau bunurile care fac obiectul contractului; 
    10. sa ia măsurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca şi normele de protecţie 
a muncii  si  evitarea  accidentelor; 
    11. sa respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciului public 
(protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranta în exploatare, 
protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc.);    
    12. la încetarea contractului din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forta 
majoră, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestării activităţii sau serviciului 
public, în condiţiile stipulate în contract, pana la preluarea acestuia de către concedent; 
    13. în cazul în care operatorul sesizează existenta sau posibilitatea existenţei unei cauze de 
natura sa conducă la imposibilitatea realizării activităţii ori serviciului public, va notifica de îndată 
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acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii 
activităţii sau serviciului public; 
    14.  operatorul  este  obligat  sa  respecte  toate  obligatiile  si  sarcinile  pe  care  le  are  
conform  caietului  de  sarcini  pentru  fiecare  activitate  cuprinsa  în  serviciul  de  salubrizare; 
    15.  operatorul se  obliga  sa  respecte  întocmai  toate  datele  si  sarcinile  asumate  prin  
oferta   prezentata; 
    16. sa respecte  modul de rezolvare a unor probleme sociale. 
 
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 
care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 
contractului. 
12.2 - Achizitorul sa  participe  împreuna  cu  reprezentantul  operatorului economic  la  
verificarile  si  receptia  activitatilor  efectuate.  In  urma  verificarilor  si  receptiei, constatarile si  
eventualele  sesizari  primite  din  partea  populatiei,  se  vor  consemna  într-un  raport  zilnic .    
 
13. Recepţie şi verificări  
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini/ oferta tehnică şi 
financiară. 
13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris 
prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare, încetare 
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnarii 
contractului. 
 (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor 
stabili de comun acord, prelungirea perioadei de prestare a serviciului. 
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în 
termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 
contractului de către prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 
faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un 
act adiţional.  
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, 
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act 
adiţional. 
14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
prestatorului.  
 
14.5 - Contractul poate înceta, in urmatoarele situatii:  
- prin acordul scris al ambelor părți ; 
-la expirarea duratei stabilite conform clauzelor contractuale; 
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-în cazul constatării unor abateri grave ale operatorului de la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, 
prin rezilierea unilaterală de către achizitor şi cu plata unei despăgubiri în sarcina operatorului 
economic, în urma unui preaviz adresat operatorului și care se pune în aplicare, după 15 zile 
lucrătoare de la data primirii acestuia de către operator;  
-în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 
achizitor 
-în cazuri de forţă majoră sau caz fortuit, când operatorul se află în imposibilitatea de a continua 
contractul, prin renunţare fără plata unei despăgubiri. 
- în cazul neachitarii la data scadenta a doua facturi consecutive de la data emiterii lor. 
 
15. Ajustarea preţului contractului 
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
oferta. 
15.2 – Tarifele se vor modifica anual cu indicele de inflatie sau deflatie, in concordanta cu datele 
furnizate de Institutul National de Statistica pentru sectiunea apa, canal, salubritate. 
 
16. Subcontractanţi 
16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul, dar numai cu acordul scris al achizitorului. 
16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului 
contractului şi va fi notificată achizitorului. 
 
17. Cesiunea 
17.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract. Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract.  
Obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si 
asumate initial. 
17.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract.   
 
18. Forţa majoră 
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
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18.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor. 
18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
18.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 3 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
19. Soluţionarea litigiilor 
19.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea contractului. 
19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti. 
19.3 – Prezentul contract se completeaza cu prevederile Codului Civil.  
  
20. Limba care guvernează contractul 
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
21. Comunicări 
21.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
21.3- Modificarea adreselor sau numerelor de telefon menționate în contract la data semnării lui 
se comunică în termen maxim de 5 zile de la data la care modificarea a deveniot efectivă ; 
 
22. Dispoziții finale  
22.1 Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul 
părților, sub foarma unui act adițional, supus aprobării prin HCL.  
22.2 Prezentul contract reprezintă întreaga înțelegere a părților cu privire la obiectul 
său și înlocuiește orice altă înțelegere scrisă sau verbală, anterioară . 
 
23. Legea aplicabilă contractului 
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 
24. PRELUCRAREA  DATELOR  CU  CARACTER  PERSONAL 

24.1 Colectarea,  prelucrarea și stocarea/arhivarea  datelor cu caracter personal se vor realiza în 
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 /2016, precum și cu respectarea legislației 
naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării proiectului, realizării obiectivului 
contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic. 
24.2   Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679 / 2016, vor fi 

prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe 
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perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru 
care s-a perfectat prezentul contract. 

24.3  Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor 
atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de 
securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau 
transfer către terți ori publicare pe surse publice interne sau externe. 

24.4  Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale toate 
condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și 
disponibilității datelor cu caracter personal. 

24.5  Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității 
prelucrări datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență 
a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale 
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform obligațiilor 
ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679 / 2016. 

24.6  Părțile contractuale, prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu caracter personal 
din actualul contract și acte adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar al 
prezentului contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele activităților de prelucrare 
conform art. 30 din Regulamentul (UE) 679 / 2016, precum și a consimțământului persoanelor 
vizate făcând dovada acestora în scris și format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de 
către ANSPDCP.  

25.    Indicatori minimi de performanta pentru fiecare activitate din cadrul serviciului 
de salubrizare: 

ACTIVITATEA 
SERVICIULUI DE 
SALUBRIZARE 

DESCRIEREA 
INDICATORULUI 

VALOAREA MINIMA A 
INDICATORULUI 

PENALITATI FRECVENTA 
PROPUSA DE 
MONITORIZARE 

Colectarea separată a 
deșeurilor municipale 

prevăzute la art. 17 alin. 
(1) lit. a). 

Cantitatea de deșeuri de 
hârtie, metal, plastic și 
sticlă din deșeurile 
municipale, colectate 
separat, ca procentaj din 
cantitatea totală 
generată de deșeuri de 
hârtie, metal, plastic și 
sticlă din deșeurile 
municipale. 
 
Cantitatea de deșeuri de 
hârtie, metal, plastic și 
sticlă din deșeurile 
municipale colectate 
separat reprezintă 
cantitatea acceptată într-
un an calendaristic de către 
stația/stațiile de sortare. 
 
Cantitatea totală generată 
de deșeuri de hârtie, 
metal, plastic și sticlă din 
deșeurile municipale se 
calculează pe baza 
determinărilor de 
compoziție realizate de 
către operatorul de 
salubrizare. În lipsa 
determinărilor de 
compoziție a deșeurilor 
municipale, cantitatea de 
deșeuri de hârtie, metal, 
plastic și sticlă din 

40% pentru anul 2019 
 
 
 
50% pentru anul 2020 și 
60% pentru anul 2021 
 
 
 
70% începând cu anul 2022 

Pentru cantitatile de deseuri 
destinate a fi depozitate 
care depasesc cantitatile 
corespunzatoare 
indicatorilor de 
performanta prevazuti,plata 
cuantumului afferent 
tarifului de depozitare si a 
contributiei pentru 
economia circulara se va 
realiza de catre operator din 
alte surse,fara a putea 
recupera aceste costuri prin 
tarif 

Anual 
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deșeurile municipale se 
consideră a fi 33%. 

Operarea stațiilor de 
sortare. 

Cantitatea totală de 

deșeuri trimise la 

reciclare ca procentaj din 
cantitatea totală de 
deșeuri acceptate la 
stațiile de sortare (%). 

Min. 75% 

Pentru cantitatile de deseuri 
destinate a fi depozitate si 
sau valorificate energetic 
care depasesc cantitatile 
corespunzatoare 
indicatorului de 
performanta prevazut, plata 
cuantumului aferent 
tarifului de depozitare si a 
contributiei pentru 
economia circulara si/sau a 
costului cu valorificarea 
energetica dupa caz, se va 
realiza de catre operator din 
alte surse, fara a putea 
recupera aceste costuri din 
tarif. 

Anual 

Colectarea si transportul 
deseurilor provenite din 
locuinte, generate de 
activitati de reamenajare si 
reabilitare interioara si/ sau 
exterioara a acestora. 

Cantitate de deseuri din 
constructii si desfiintari 
colectata separat de la 
populatie si trimisa la 
tratare in vederea 
valorificarii raportat la 
cantitatea totala de deseuri 
din constructii si desfiintari 
colectata de la populatie in 
anul respective. 

Min. 30% 

Pentru cantitatile de deseuri 
destinate a fi depozitate 
care depasesc cantitatile 
corespunzatoare 
indicatorilor de 
performanta prevazuti, 
plata cuantumului aferent 
tarifului de depozitare si a 
contributiei pentru 
economia circulara se va 
realiza de catre operator din 
alte surse, fara a putea 
recupera aceste costuri prin 
tarif. 

Anual 

 Valorile prezentate la art.25 sunt valabile doar in baza formularelor de incarcare–descarcare 
pentru deseuri reciclabile emise de Primarie si vizate de catre prestator. In cazul in care achizitorul 
va incheia un contract cu alta societate de colectare deseuri reciclabile , prestatorul va fi in 
imposibilitatea de a indeplini indicatorii de performanta  din contract.   

Părţile au înteles să încheie azi __________prezentul contract în 2 (două) exemplare cu 
valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.  
 
Achizitor,       Prestator,                                                              

  UAT ROSIILE                                                              SC BRAI-CATA SRL 
BUCURESTI  
 DIRECTOR GENERAL,          
                        PRIMAR,                                           BOGDAN CONSTANTINESCU 
            ________________________ 

                                                                                   
                                                        DIRECTOR SUCURSALA, 

                                                                     Andrei Teodorescu 
 
 

      OFICIUL JURIDIC, 
Simona Mirea 

     
 

Roșiile, 18.12.2022 
       Preşedinte de şedinţă,                       Contrasemnează pentru legalitate,  
           IOANA BOGDAN                                            Secretar general UAT Roșiile,  
                AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
 
 



                                          

1 

 

                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 
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HOTĂRÂREA  Nr. 113 

 
 

Privitor la :  aprobarea prelungirii contractului nr. 5094/2021 de 
prestări servicii de colectare selectivă a deșeurilor. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 18.12.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 
consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
18.12.2022; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 
6086/12.12.2022, raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 
6087/12.12.2022, referatul secretarului general UAT Roșiile înregistrat sub nr. 
6088/12.12.2022 privind prelungirea contractului nr. 5094/2021 de prestări servicii 
de colectare selectivă a deșeurilor deoarece acesta expiră la data de 28.12.2022, 
văzând adresa;  
 Văzând avizele înregistrate la nr. 6206/18.12.2022 al 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 Primăriei comunei Roşiile; 
 În conformitate cu prevederile art. 8 din L. nr. 51/2006 r1, serviciilor 
comunitare de utilități publice, art. 32 din Legea nr. 101/2006, r1 privind serviciile 
de salubrizare a localităţilor, OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, OUG nr. 
50/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu si pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea 
de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificările și 
completările ulterioare,  cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în 
administrația publică, văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – Constituția României, 
Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind 
Codul Civil; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. d) coroborate cu 
prevederile alin. (7) lit i), n), art. 134 alin. (1) lit. a), alin (3) lit. b), art. 136, art. 139 
alin. (3), lit. g, 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: 

mailto:rosiile@vl.e-adm.ro
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H O T Ă R Ă R E 

 
Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului nr. 5094/2021 de prestări servicii de 

colectare selectivă a deșeurilor cu SC Mustață Construct SRL pentru deşeurile de 
hârtie, carton, metal, plastic, lemn,  sticlă, echipamente electrice și electronice din 
deşeurile municipale. 

Art. 2. (1). Se aprobă încheierea unui act aditional la contractul nr. 
5094/2021 pentru perioada 28.12.2022 – 28.12.2023 privind servicii de colectare 
selective de la populație. 

(2). Se aprobă tarifele pentru deșeurile de ambalaje rezultate în urma prestării 
serviciului conform Anexei nr. 1 la contractul-cadru menționat la alin. (1). 

Art. 3. Se împuternicește primarul comunei Roșiile să organizeze atribuirea 
contractului în condițiile legii.  
 Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile în 
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei prin aparatul de specialitate,  S.C. 
Mustață Construct S.R.L. și va fi făcută publică prin grija secretarului general UAT 
Roșiile, județul Vâlcea. 
 

Roșiile, 18.12.2022 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
           IOANA BOGDAN                         Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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Anexa nr. 1 la H.C.L. Roşiile  
nr.  113  din 18.12.2022  
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Roșiile, 18.12.2022 
       Preşedinte de şedinţă,       Contrasemnează pentru legalitate,  

          IOANA BOGDAN                             Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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H O T Ă R Â R E A  NR.  114 

Privind:  acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Roșiile            
în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”APA Vâlcea”   în vederea exprimării votului cu privire la retragerea 
Comunei Ionești din cadrul Asociației și la încheierea Actelor 
adiționale prin care se vor modifica și completa Actul Constitutiv și 
Statutul Asociației, cu modificarile și completările ulterioare 

  
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 18.12.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 
consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
18.12.2022; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 
6086/12.12.2022, raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 
6087/12.12.2022, referatul secretarului general UAT Roșiile înregistrat sub nr. 
6088/12.12.2022 în baza adresei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA 
Vâlcea” nr.408 din 05.12.2022 și Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ionești nr.20 
din 29.06.2022, privind retragerea Comunei Ionești, județul Vâlcea din Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”;  
 Văzând avizele înregistrate la nr. 6206/18.12.2022 al 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 art.16 alin.(2) lit.h) și j), art.21 alin.(1) și art.32 
alin.(1) și (2) din Statutul Asociației, cu modificările și completările ulterioare; art.10 
alin.(51) și (11) și art.28 alin.(2) lit.b) și alin.(21) din Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
art.35 alin.(3), (4), (6) și (8) și art.36 alin.(6) din Legea serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare nr.241/2006, republicată, 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 prevederilor art. 132, art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (3) lit. a), 
art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), s), art. 136, art. 139 alin. (1), 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 10 voturi pentru 
și 1 vot împotrivă – domnul Brabete Dănuț, Consiliul local al comunei Roşiile, 
judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 

 
                                                          
                                                                   HOTĂRÂRE:  
 

 Art.1 Se acordă mandat special reprezentantului UAT Roșiile, în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” să aprobe, în 
numele și pe seama Comunei Roșiile: 
            1.1 - retragerea Comunei Ionești din cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”APA Vâlcea”; 
            1.2  -încheierea Actelor adiționale prin care Actul Constitutiv și Statutul 
Asociației, cu modificările și completările ulterioare, se vor modifica și completa 
potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.2 Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” 
să semneze, prin reprezentantul său legal - Președintele Asociației, în numele şi pe 
seama Comunei Roșiile, Actul adițional la Actul Constitutiv și Actul adițional la 
Statutul Asociației.  

Art.3  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea 
în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile pentru 
ducere la îndeplinire, ADI ”APA Vâlcea” şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin grija 
secretarului general al UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

 
 

Roșiile, 18.12.2022 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
         IOANA BOGDAN                             Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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Propuneri de modificare și completare a Actului Constitutiv și a 
Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”,  

cu modificările și completările ulterioare 
 

l. Modificarea și completarea Actului Constitutiv al Asociației, cu 
modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 
 

1. La Capitolul I – ”Membrii  ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ “APA VÂLCEA” - se elimină poziția 34, referitoare 
la Comuna Ionești și se renumerotează  pozițiile referitoare la 
asociați. 
 

2. La Capitolul V - Voința de asociere/scopul Asociației, alineatul (2) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
”(2) Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea directă, care se va 
realiza în baza unui contract de delegare a gestiunii atribuit direct, în 
conformitate cu dispozițiile art.28 alin.(21) din Legea nr.51/2006, R, cu 
modificările și completările ulterioare, operatorului regional -Societatea APAVIL 
S.A., astfel cum acesta este definit de art.2 lit.h) din Legea nr.51/2006, R, cu 
modificările și completările ulterioare, al cărui capital social va fi deținut integral 
de unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației. ”                      
    - art.28 alin.(2) litera b) și alin.(21) din Legea nr.51/2006, R, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
ll. Modificarea și completarea Statutului Asociației, cu modificările și 
completările ulterioare, după cum urmează: 
 1.La paragraful "Asociații" - se elimină poziția 34, referitoare la 
Comuna Ionești și se renumerotează pozițiile referitoare la asociați. 
2.La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(3) Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea directă, care se va 
realiza în baza unui contract de delegare a gestiunii atribuit direct, în 
conformitate cu dispozițiile art.28 alin.(21) din Legea nr.51/2006, R, cu 
modificările și completările ulterioare, operatorului regional -Societatea APAVIL 
S.A., astfel cum acesta este definit de art.2 lit.h) din Legea nr.51/2006, R, cu 
modificările și completările ulterioare, al cărui capital social va fi deținut integral 
de unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației (denumit în continuare 
Operatorul).” 
       - art.28 alin.(2) litera b) și alin.(21) din Legea nr.51/2006, R, cu 
modificările și completările ulterioare; 
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3.La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, 
alineatul (21), care va avea următorul cuprins: 
”(21) Unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociației care au delegat 
împreună gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare către 
același operator regional, respectiv către Apavil S.A., se pot retrage din 
Asociaţie înainte de data expirării contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
numai cu acordul majorităţii celorlalte unităţi administrativ-teritoriale membre, 
exprimat prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale acestora, precum şi cu 
acordul scris al entităţilor finanţatoare, în situaţia în care beneficiază de proiecte 
de investiţii cofinanţate din fonduri europene, şi numai după plata 
despăgubirilor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciilor și/sau în 
Statutul Asociaţiei .”                - art.10 alin.(11) din Legea nr.51/2006, R, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 
4.La articolul 16, la alineatul (3): 
4.1.    litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    ”d) să aprobe și să actualizeze ori de câte ori este necesar strategia 
tarifară, în cazul în care proiectele de investiţii în sistemele de alimentare cu 
apă şi de canalizare se dezvoltă prin fonduri publice asigurate, integral sau în 
parte, de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile sau, după caz, 
să aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor 
pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare care se 
furnizează/prestează prin intermediul unei infrastructuri publice care se 
dezvoltă/extinde din alte surse de finanţare decât cele asigurate integal sau în 
parte, de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile;”  
      - art.35 alin.(3) și (8) din Legea nr.241/2006, R, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

4.2. după litera f), se introduc două noi litere, literele g) și h) care vor avea 
următorul cuprins: 
 
        ”g) aprobarea cotei de pierderi de apă, justificate de starea tehnică a 
sistemelor de alimentare cu apă, pe baza bilanțului apei; ”       - art.36 
alin.(6) din Legea nr.241/2006, R, cu modificările și completările 
ulterioare; 
        ”h) orice alte atribuții prevăzute de lege în sarcina sa; Adunarea generală 
va exercita noi atribuții ori de câte ori survin modificări legislative, fără a fi 
obligatorie modificarea prezentului Statut.” 
 
5.  La articolul 17, la alineatul (2), litera c) - Politica tarifară, se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
   
    ”c) Politica tarifară 

Strategia tarifară prin aplicarea căreia se finanțează Serviciul în cazul în 
care proiectele de investiţii în sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare se 
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dezvoltă prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de 
stat şi/sau din fonduri nerambursabile se elaborează de către Asociație pentru o 
perioadă de minimum 5 ani, se actualizează ori de câte ori este necesar şi se 
aprobă prin hotărâre a Adunării generale a Asociaţiei, în baza mandatului 
special primit de la toate unităţile administrativ-teritoriale membre în care 
operatorul regional Apavil S.A. prestează serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare. Strategia tarifară constituie condiţie de finanţare a proiectelor de 
investiţii în infrastructura de apă, realizate din fonduri publice acordate de la 
bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile.                         

                         - art.35 alin.(3) din Legea nr.241/2006, R, cu 
modificările și completările ulterioare; 
             Stabilirea nivelului preţului/tarifului unic este aprobată, cu avizul 
A.N.R.S.C., prin hotărâre a Adunării generale a Asociaţiei, cu respectarea 
mandatului încredinţat, în condițiile legii, de către unitățile administrativ-
teritoriale. După stabilire, ajustările ulterioare ale preţului/tarifului unic se 
aprobă de către A.N.R.S.C. în conformitate cu strategia de tarifare şi cu 
formulele prevăzute în contractul de delegare a gestiunii şi/sau în contractele de 
cofinanţare, anexe la contractul de delegare.    - art.35 alin.(4) din Legea 
nr.241/2006, R, cu modificările și completările ulterioare; 
 
        Fundamentarea preţurilor şi a tarifelor serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare se face de către Operator, astfel încât structura şi nivelul 
acestora: 
a) să acopere costul justificat economic al furnizării/prestării serviciului; 
b) să asigure funcţionarea eficientă şi în siguranţă a Serviciului, protecţia şi 
conservarea mediului, precum şi sănătatea populaţiei; 
c) să descurajeze consumul excesiv şi să încurajeze investiţiile de capital; 
d) să garanteze respectarea autonomiei financiare a Operatorului; 
e) să garanteze continuitatea Serviciului.                                                                  
                                                         - art.35 alin.(6) din Legea 
nr.241/2006, R, cu modificările și completările ulterioare; 
 
            Stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi a tarifelor pentru 
serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare care se furnizează/prestează prin 
intermediul unei infrastructuri publice care se dezvoltă/extinde din alte surse de 
finanţare decât cele asigurate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri 
nerambursabile, se aprobă prin hotărâre a Adunării generale a Asociației (cu 
respectarea mandatului încredinţat în condițiile legii, de către unitățile 
administrativ-teritoriale membre), în baza avizului de specialitate eliberat de 
A.N.R.S.C. şi cu condiţia respectării următoarelor cerinţe: 
a) asigurarea furnizării/prestării Serviciului la nivelul indicatorilor de 
performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale şi precizaţi în 
contractul de delegare a gestiunii Serviciului; 
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b) realizarea, pe perioada angajată, a unui raport calitate-cost cât mai bun 
pentru Serviciul furnizat/prestat şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi 
beneficiile asumate de părţile contractante; 
c) asigurarea exploatării, întreţinerii şi administrării eficiente a infrastructurii 
aferente Serviciului şi a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al 
unităţilor administrativ-teritoriale.                            - art.35 alin.(8) din 
Legea nr.241/2006, R, cu modificările și completările ulterioare; 
 
6. La articolul 20, la alineatul (3) - teza l se completează și va avea 
următorul cuprins:  
  
   ”(3) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării generale a Asociației adoptate în 
exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.16 alin.(2), lit.a)-h) și j)-l) și art.16 
alin.(3) lit.a), c) d) f), g) și h) se iau în prezența a 2/3 din numărul asociaților 
și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți.”     
                 - se completează cu literele g) și h) care au fost introduse la 
art.16 alin.(3); 
 
7.  La articolul 21: 

7.1. alineatul (1) se completează, după cum urmează: 
”(1) Hotărârile Adunării generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la 
art.16 alin.(2) lit.i)-j) și art.16 alin.(3) lit.a), c), d), f) și g) nu pot fi votate de 
reprezentanții asociaților în Adunarea generală a Asociației decât în baza unui 
mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității 
deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.” 
     - se completează cu litera g) care a fost introdusă la art.16 alin.(3); 

7.2. după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (11) care va 
avea următorul cuprins:  
 
”(11)  În situaţia în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale nu se pronunţă asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor 
speciale prevăzute la alin.(1) în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, se 
prezumă că unităţile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea 
atribuţiilor lor.” 
     - art.10 alin.(51) din Legea nr.51/2006, R, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
 

Roșiile, 18.12.2022 
       Preşedinte de şedinţă,            Contrasemnează pentru legalitate,  
          IOANA BOGDAN                           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 
 

 
HOTĂRÂREA  Nr.  115 

 
Privitor la :  aprobarea programului inițial de achiziţii publice al 

comunei Roșiile, județul Vâlcea pe anul 2023 
 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de 18.12.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
18.12.2022; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 
6086/12.12.2022, raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 
6087/12.12.2022, referatul secretarului general UAT Roșiile înregistrat sub nr. 
6088/12.12.2022, privind aprobarea programului de achiziţii publice pe anul 2023,  
avându-se în vedere obiectivele de realizat în anul 2023, de HCL nr. 33/21.04.2021 
de aprobare a strategiei de dezvoltare locală 2021-2027 la nivelul localităţii Roşiile, 
judeţul Vâlcea; 
 Văzând avizele înregistrate la nr. 6206/18.12.2022 al 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 Comunei Roşiile; 
 În conformitate și ținând cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, art. 2 alin. 3 lit. b, art. 9, art. 11, art. 12, văzând și art. 13, art. 
126-131 din 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, O.A.P. nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor 
standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al 
achizitiilor sectoriale, L. nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,  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), alin. (4) lit. a), e), f), art. 133 alin. (2) lit. 
a), art. 136, art. 140, art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, 
art. 240  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
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completările ulterioare, cu 10 voturi pentru și 1 vot împotrivă – domnul Brabete 
Dănuț, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
 

 
H O T Ă R Â R E: 

 
Art. 1.(1). Se aprobă programul inițial de achiziţii publice al comunei Roșiile, 

județul Vâlcea pe anul 2023 care va avea conținutul conform anexei nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2). Autoritatea contractantă Comuna Roșiile, cu avizul secretarului comunei şi 
a responsabilului cu achizițiile publice prin identificarea necesităților și a referatelor 
de necesitate şi numai cu aprobarea primarului comunei, are dreptul de a opera 
modificări sau completări ulterioare în Programul stabilit potrivit alin. 1, supunându- 
aprobării consiliului local,. 

Art. 2. În vederea materializării obiectivelor stabilite prin programul menţionat 
la art. 1 se autorizează primarul comunei, ca reprezentant legal de proiecte, în a 
întreprinde demersurile necesare pe lângă autorităţile îndrituite, personal sau prin 
compartimentele de specialitate în scopul implementării obiectivelor stabilite prin 
prezentul program, precum şi în a emite orice acord, aviz sau autorizaţie prevăzută 
de lege. 

Art. 3. În cazul în care autoritatea contractanta implementeaza proiecte 
finantate din fonduri nerambursabile si/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, va 
elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achizitiilor publice 
aferent proiectului respectiv, dupa semnarea contractului de finantare/cofinantare 
aferent. 

Art. 4. Se împuternicește primarul comunei Roșiile să constituie comisii de 
evaluare a ofertelor pentru fiecare achiziție în parte, dacă este cazul. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data adoptării şi se comunică 
Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în vederea efectuării controlului de 
legalitate, Consiliului Județean Vâlcea, primarului comunei Roşiile pentru ducere la 
îndeplinire prin compartimentele de specialitate, şi va fi adusă la cunoştinţă 
publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea.  
 

Roșiile, 18.12.2022 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
           IOANA BOGDAN                          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                                                                                     

 

PROGRAMUL ANUAL- initial - AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2023 

- ACHIZIȚII DIRECTE -  
 

Nr. 

crt

. 

Tipul si obiectul 
contractului de 

achizitie 

publica/acordului 
cadru 

Cod CPV 

Valoarea 

estimata 
a 

contractu

lui de 
achizitie 

publica 

Sursa de 
finantare 

Procedura 
stabilita/instrume

nte specifice 

pentru derularea 
procesului 

Data 

(luna) 

estimata 
pentru 

initierea 

procedurii 

Data (luna) 
estimata 

pentru 

atribuirea 
contractului 

Modalitati 

de derulare 
a procedurii 

de atribuire 

Persoana 
responsabila 

cu aplicarea 

procedurii 
de atribuire 

lei fara 

TVA 

online/offli

ne 

1 
Energie electrica 

09310000-5 100.000 buget local Achizitie directa II.2023 XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

2 

Achizitie carburanti 
auto 

22458000-5 
09134200-9 
09132000-3 

100.000 buget local Achizitie directa II.2023 XII.2023 online Marinescu 
Stefan 

3 

Materiale racorduri 
la reteaua de  

canalizare 

44164310-3 
 80.000 buget local Achizitie directa II.2023 XII.2023 online Marinescu 

Stefan 

4 

Materiale 
bransamente la 
reteaua de apa 

44164310-3 
44162500-8 
44424100-9 
44163210-5 

100.000 buget local Achizitie directa II.2023 XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

5 

Lucrari de racordare 
si bransare la 
reteaua de apa si 
canalizare 

45232100-3 
45232411-6 
45221211-4 

85.000 buget local Achizitie directa III.2023 XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

6 

Extindere retea de 
apa in Hotaroaia 
Deal, Romanesti 
(Pirvu  Nicolae) si 

 
45232150-8 

300.000 buget local Achizitie directa III.2023 XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local Roșiile  
nr.  115 / 18.12.2022 
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Cherasti Culme 
 

7 

Modernizarea 
sistemului de 
iluminat public in 
Comuna Rosiile, 
Judetul Valcea 

79418000-7 25.000 buget local Achizitie directa II.2023 XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

71520000-9 4.500 buget local Achizitie directa II.2023 XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

45316110-9 890.846 
buget de 
stat(AFM) 

Achizitie directa I.2023 XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

8 
Piese auto 50112000-3 

34322400-4 
50.000 buget local Achizitie directa II.2023 XII.2023 online Marinescu 

Stefan 

9 

Pneuri pentru 
autovehicule 34351100-3 15.000 buget local Achizitie directa II.2023 XII.2023 online Marinescu 

Stefan 

10 

Intretinere si 
functionare auto 
(revizii, asigurari) 
 

71631000-0  
66514110-0 

20.000 buget local Achizitie directa II.2023 XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

11 

Materiale ,reparatii 
curente-intretinere 
si functionare-
bunuri si servicii. 
 

39831240-0  
44190000-8  
33760000-5 
44192000-2 

65.000 buget local Achizitie directa II.2023 XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

12 
Bunuri si servicii 
S.V.S.U 66511000-5 15.000 buget local Achizitie directa II.2023 XII.2023 online Marinescu 

Stefan 

13 
Pregatire 
profesionala 

80530000-8 25.500 buget local Achizitie directa II.2023     XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

14 
Protectia muncii  

 85147000-1 7.000 buget local Achizitie directa II.2023 XII.2023 online Marinescu 
Stefan 

15 
Organizarea 
proceduri de 
achizitie 

79418000-7 
40.000 buget local Achizitie directa II.2023 XII.2023 online Marinescu 

Stefan 

16 
Materiale reparatii 
curente 44190000-8 35.000 buget local Achizitie directa II.2023 XII.2023 online Marinescu 

Stefan 
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17 
 
Materiale curatenie,  

39831240-0    
33760000-5 

10.000 buget local Achizitie directa II.2023 XII.2023 online Marinescu 
Stefan 

18 

Materiale sanitare 33735000-1 
18143000-3 
33140000-3 
33741300-9 
24455000-8 

25.000 buget local Achizitie directa II.2023 XII.2023 online 

Marinescu 
Stefan 

19 
Echipament birotica 42964000-1  

50300000-8 
25.000 buget local Achizitie directa II.2023 XII.2023 online Marinescu 

Stefan 

20 

Consumabile 
aparatura birotica         
Furnituri de birou 

22800000-8 
39263000-8 
30192700-8  
30197642-8 

20.000 buget local Achizitie directa II.2023 XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

21 
Echipamente IT 30213100-6 

30213300-8 
20.000 buget local Achizitie directa III.2023 XII.2023 online Marinescu 

Stefan 

22 

Carti, publicatii si 
ziare 

22100000-1  
22120000-7 
22210000-5 
79340000-9 

18.000 buget local Achizitie directa II.2023 XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

23 

Achizitie container 
modular pentru 

vestiar 

44613000-0 
44211100-3 

34221000-2 

30.000 buget local Achizitie directa II.2023    XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

24 
Amenajare parcare 
auto la sediul 
Primariei Rosiile 

45223300-9 30.000 buget local Achizitie directa III.2023    XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

25 

Reparatii curente - 
vopsire fatada la 
Scoala Gimnaziala 
Rosiile 

 
 

45443000-4 
 

80.000 buget local Achizitie directa III.2023 XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 
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26 

Reparatii curente – 
invelitoare acoperis 
si fatada la Scoala 
Romanesti 
 

 
45261210-9 
45261220-2 
45443000-4

  

150.000 buget local Achizitie directa III.2023 XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

27 

Amenajare parc de 
joaca pentru copii  
Rosiile 

71241000-9   3.360 

buget local Achizitie directa III.2023 XII.2023 online Marinescu 
Stefan 

45212130-6 
33.600 

28 

Lucrari refacere 
drumuri locale 
(drumuri de 
pământ) – Inchiriere 
utilaje(buldozer etc) 

45500000-2 30.000 buget local Achizitie directa VI.2023   XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

29 

Lucrari de 
intretinere si 
reparatii drumuri 
satesti si comunale, 
poduri, riglole de 
scurgere 

45233141-9 250.000 buget local Achizitie directa IV.2023 XII.2023 online 

Marinescu 
Stefan 

30 

Modernizare 
drumuri locale in 
Com Rosiile 

71241000-9   20.000 

buget local Achizitie directa V.2023 XII.2023 online Marinescu 
Stefan 

45233140-2 
45233142-6 500.000 

31 

Revizie iluminat 
public.Consumabile 
iluminat 

45317000-2 
31000000-6 
34928530-2 

45.000 buget local Achizitie directa II.2023 XII.2023 online 

Marinescu 
Stefan 

          

32 

 
Servicii de cadastru 
si carte funciara 71354300-7 135.000 

buget de 
stat 

Achizitie directa III.2023 XII.2023 online 

Marinescu 
Stefan 
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33 

Servicii – posta-
telecomunicatii-
pachete informatice. 

72400000-4 
64112000-4 
48900000-7 
32520000-4 

70.000 buget local Achizitie directa II.2023    XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

34 

Servicii – 
consultanta si 
expertize 

79110000-8 25.000 buget local Achizitie directa IV.2023    XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

35 

Reabilitare,moderniz

are,dotare si 
extindere Camin 
Cultural Rosiile 

39120000-9 

39113000-7 
45232411-6 
45231100-6 

150.000 buget local Achizitie directa III.2023 XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

36 

Construire si dotare 
Sala de Sport in sat 
Rosiile, punctul 
Scoala cu clasele I-
VIII Rosiile,comuna 
Rosiile, judetul 
Valcea 

45310000-3 
45232411-6 
45231100-6 

35.000 buget local Achizitie directa III.2023 XII.2023 online 

Marinescu 
Stefan 

37 
Refacere teren 
multifunctional 

45212221-1 150.000 buget local Achizitie directa III.2023 XII.2023 online Marinescu 
Stefan 

38 
Modernizare baza 
sportiva 79930000-2 30.000 buget local Achizitie directa III.2023 XII.2023 online Marinescu 

Stefan 

39 

DTAC Renovare 
cladite Baie 
Comunala 

71319000-7  25.000 buget local Achizitie directa III.2023 XII.2023 online Marinescu 
Stefan 

40 

Modernizare targ 
comunal (alei)in 
comuna Rosiile 
judetul Valcea 

45233142-6 80.000 buget local Achizitie directa III.2023 XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

41 
Anvelopare 
Dispensar Uman 

45321000-3 60.000 buget local Achizitie directa III.2023 XII.2023 online Marinescu 
Stefan 

42 

Achizitonare 
Centrala cobustibil 
solid Scoala Rosiile 

39715210-2 
39715200-9 

60.000 buget local Achizitie directa II.2023    XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 
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43 
Parc fotovoltaic 
Rosiile 

79314000-8 35.000 buget local Achizitie directa II.2023    XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

44 
Parc fotovolaic 
Plesesti 

79314000-8 35.000 buget local Achizitie directa II.2023    XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

45 
Sistem 
supraveghere video 
Comuna Rosiile 

32323500-8 
  

150.000 buget local Achizitie directa II.2023    XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

46 

Statii autobuz: 
Zgubea, Romanesti, 
Balaciu, Pasarei, 
Rosiile 

44212321-5 35.000 buget local Achizitie directa II.2023    XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

47 
Digitalizarea 
Primaria Rosiile 

72268000-1 30.000 buget local Achizitie directa II.2023    XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

48 

Dotare mobilier si 
echipamente IT, 
Scoala Rosiile 

72268000-1 
39160000-1 

150.000 buget local Achizitie directa II.2023    XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

49 

Construire anexă la 
Școala Roșiile 
pentru cenytrale 
combustibili solizi 

71322000-1 
45210000-2 

150.000 buget local Achizitie directa II.2023    XII.2023 online 
Marinescu 
Stefan 

 

 

 

 

Roșiile, 18.12.2022 
            Preşedinte de şedinţă,             Contrasemnează pentru legalitate,  
                 IOANA BOGDAN                                                 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  
H O T Ă R Â R E A  NR. 116 

 

 Privitor la: însuşirea de către Consiliul Local Roşiile, judeţul Vâlcea a  
inventarului bunurilor ce aparţin unității administrativ-

teritoriale Roșiile, judeţul Vâlcea existent la sfârșitul anului 
2022. 

 

 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 18.12.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 
consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
18.12.2022; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 
6086/12.12.2022, raportul comisie speciale de inventariere înregistrat sub nr. 
6087/12.12.2022, referatul secretarului general UAT Roșiile înregistrat sub nr. 
6088/12.12.2022 privind propunerea de însuşire de către Consiliul Local al Comunei 
Roşiile, judeţul Vâlcea a inventarului bunurilor ce aparţin unității administrativ-
teritoriale Roșiile, judeţul Vâlcea la finele anului 2022, având in vedere ca prin 
Dispozitia Primarului nr. 269/23.11.2022 s-a constituit o comisie care sa efectueze 
inventarierea bunurilor care fac parte din domeniul public si privat al comunei, avand 
ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de activ si de pasiv ale 
comunei precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, in vederea intocmirii 
situatiilor financiare anuale; 
 Văzând avizele înregistrate la nr. 6206/18.12.2022 al 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 Comunei Roşiile;  
 În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 7 și art. 8 din Legea 
contabilităţii nr. 82/1991, r2, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 2, 6 (1), 
42, 43 s.a. din O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii, OMFP nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, art. 23 alin. (2) lit. e) și h) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; văzând și dispozițiile 
Legii nr. 15/1994, r1 privind amortizarea  capitalului imobilizat  în active  corporale şi 
incorporale, H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, O.G. nr. 81/2003  privind 
reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 7 alin. 2, art. 553, 554, 859(2) din L. 
287/2009 privind codul civil, art. 4 din L. nr. 18/1991  privind fondul funciar – 
actualizate; cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

mailto:rosiile@vl.e-adm.ro
http://www.primariarosiile.ro/


2 

 

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; 
 În temeiul art. 129 alin. 2 lit. (c), alin. (4) lit. c, art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 
alin. (1) lit. a, art. 136, art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.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 însușește de către Consiliul Local Roşiile, judeţul Vâlcea a 
inventarului anual al patrimoniului care aparține comunei Roşiile, judeţul Vâlcea la 
finele anului 2022, conform documentelor întocmite. 
 Art. 2. Patrimoniul comunei Roșiile la finele anului 2022 se prezintă astfel: 

Denumire active fixe 
Valoarea contabila 

- lei  - 
1. Terenuri si amenajari de terenuri 3.947.395,66 
2. Constructii 82.552.269,04 
3. Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale și 
plantații 804.326,65 

4. Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 50.087,43 
5. Active necorporale(programe informatice ,licente) 37.052 
6. Materiale de natura obiectelor de inventar 175.569,39 
7. Active fixe corporale in curs de executie 362.412,72 
 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 din cadrul primăriei comunei Roşiile, judeţul Vâlcea. 
 Art. 4. Documentele privind Inventarul patrimoniului se vor păstra la 
compartimentul financiar-cotabil. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în 
vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roşiile pentru aducere 
la îndeplinire prin compartimentele de specialitate şi membrilor comisiei de 
inventariere și casare a bunurilor din cadrul primăriei comunei Roşiile, judeţul Vâlcea 
şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul 
Vâlcea. 

Roșiile, 18.12.2022 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
          IOANA BOGDAN                           Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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H O T Ă R Â R E A  NR.  117 

 

Privind: aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului 
privat al comunei Roșiile, județul Vâlcea 

 

 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 18.12.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 
consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
18.12.2022; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 
6086/12.12.2022, raportul comisiei speciale de inventariere înregistrat sub nr. 
6087/12.12.2022, referatul secretarului general UAT Roșiile înregistrat sub nr. 
6088/12.12.2022, proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului privat al comunei Roșiile, județul Vâlcea; 
 Dispoziția nr. 273/10.11.2021 privind actualizarea comisiei speciale pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public și privat al UAT 
Roșiile; 
 HCL nr. 50/31.05.2020 privind însuşirea de către Consiliul Local Roşiile, judeţul 
Vâlcea a  raportului de evaluarea bunurilor bunurilor din domeniul public și privat al 
UAT Roșiile, județul Vâlcea - nr. 32/20.03.2020 întocmit de către evaluator autorizat 
Ing. Prundeanu Mihai-Adrian; 
 Anumite imobile având Carte Funciară; 
 Văzând avizele înregistrate la nr. 6206/18.12.2022 al 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. 392/2020 privind aprobarea Normelor 
Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi 
privat al comunelor, oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, art. 1 alin. (2), art. 7 și 
art. 8 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, r2, cu modificările şi completările 
ulterioare, pct. 2, 6 (1), 42, 43 s.a. din O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, OMFP nr. 3471/2008 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 
2.634/2015  privind documentele financiar contabile, art. 23 alin. (2) lit. e) și h) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; văzând și dispozițiile Legii nr. 15/1994, r1 privind amortizarea  capitalului 
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imobilizat  în active  corporale şi incorporale, H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea 
catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, 
O.G. nr. 81/2003  privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in 
patrimoniul institutiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 7 alin. 
2, art. 553, 554, 859(2) din L. 287/2009 privind codul civil, art. 4 din L. nr. 18/1991  
privind fondul funciar – actualizate; 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; 
 În temeiul art. 129 alin. 2 lit. (c), alin. (4) lit. c, art. 133 alin. (1), art. 134 alin. 
(1) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a), art. 357 din O.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: 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

         Art. 1 Se aproba inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al 
comunei Roșiile, județul Vâlcea, conform Anexei nr 1 - Bunuri imobile și Anexei nr. 2 
- Bunuri mobile, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea în calitate de ordonator principal de credite 
prin compartimentele din cadrul primăriei comunei Roşiile, judeţul Vâlcea. 
 Art. 3. Documentele privind Inventarul domeniului privat se vor păstra la 
compartimentul financiar-cotabil. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în 
vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roşiile pentru 
aducere la îndeplinire prin compartimentele de specialitate, comisiei speciale pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public și privat al UAT 
Roșiile, membrilor comisiei de inventariere și casare a bunurilor şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 
 

Roșiile, 18.12.2022 
       Preşedinte de şedinţă,               Contrasemnează pentru legalitate,  
          IOANA BOGDAN                                      Secretar general UAT Roșiile,  
                   AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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INVENTARUL 

bunurilor care apartin domeniului privat al  unitatii administrativ-teritoriale ROȘIILE 
 

 
Bunuri imobile 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare1 

Denumirea bunului2 Elementele de identificare3 

Anul 
dobândirii 
si/sau al 
darii în 

folosinta 

Valoarea de 
inventar4 

(lei) 

Situatia 
juridica 
actuala5 

0 1 2 3 4 5 6 

Constructii  

1 1.6.4. 
REMIZA PSI P, fundaţie beton, închideri cărămidă, acoperiş 

tablă zincată, Sc = 85 mp, Scd = 85 mp 
1984/01 77,259.00  

2 1.6.1.4. 
WC ROMANEŞTI P, fundaţie piată, închideri cărămidă, acoperiş 

tablă Lindab, Sc = 169 mp, Scd = 169 mp 
1975/01 1,437.00  

3 1.7.1.2. REŢEA ILUMINAT PUBLIC 12 stâlpi beton, l = 455 m 2004/07 68,620.00  

4 3.1.5. STAŢIE MOTOROLA   1998/01 10.00  

5 1.6.2. 
CLĂDIRE DISPENSAR VECHI 
(PLEŞA) 

P, fundaţie beton, închideri cărămidă, acoperiş 
tablă zincată, Sc = 90 mp, Scd = 90 mp 

1950/01 39,100.00  

6 1.6.2. 
CLĂDIRE BAIE DISPENSAR 
VECHI (PLEŞA) 

P, fundaţie beton, închideri cărămidă, acoperiş 
tablă zincată, Sc = 36 mp, Scd = 36 mp 

1950/01 13,000.00  

7 1.6.6. 
PANCARDA INTRARE IN 
COMUNA DIN INOX – 3 bucati 

structură metalică, închideri lemn, acoperiş tablă 
Lindab, Sc = 18 mp 

2019/06 13,140.00  

8 1.2.1. 
GRAJD VACI LAPTE P, fundaţie beton, închideri cărămidă, acoperiş 

panouri azbociment, Sc = 730 mp, Scd = 730 mp 
1968/01 11,638.00  

9 1.2.1. 
GRAJD TINERET BOVIN P, fundaţie beton, închideri cărămidă, acoperiş 

panouri azbociment, Sc = 797 mp, Scd = 797 mp 
1968/01 12,704.00  

10 1.6.4. 
CLĂDIRI CAP ROMANEŞTI P, fundaţie beton, închideri cărămidă, acoperiş 

țiglă, Sc = 72 mp, Scd = 72 mp 
1968/01 83,900.00  

Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local Roșiile  
nr.  117 / 18.12.2022 
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11 1,1,1 CLADIRE MOARĂ 
P+1E, fundaţie beton, închideri cărămidă, 
acoperiş țiglă, Sc = 105 mp, Scd = 210 mp 

1991/01 56,857.00  

Terenuri   

12  

Teren islaz comunal - plante 
nutreț (Pahui, 4,6 ha, Corbu 15 
ha, Tomești 5,27 ha, Rățălești 
0,53 ha) 

S = 24,86 ha 

 497,200.00  

13  

Teren islaz comunal - pășune 
(Pahui 22,5 ha, Corbu 47 ha, 
Tomești 23,18 ha, Rățălești 
79,85 ha, Cracu 17,18 ha, 
Zgubea, 23,40 ha) 

S = 213 ha 

 
2,120,960.0

0 
 

14  
Teren islaz comunal Tomești 
(închiriat Romgaz) 

S = 0,57 ha 
 21,068.00  

15  Teren Brutărie Roșiile S = 550 mp  3,000.00  

16  TEREN FOST CAP ROMANESTI S=16.72 ari  10,950.00  

 
 
 

Roșiile, 18.12.2022 
       Preşedinte de şedinţă,                       Contrasemnează pentru legalitate,  
          IOANA BOGDAN                                                            Secretar general UAT Roșiile,  
                           AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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INVENTARUL 
bunurilor care apartin domeniului privat al  unitatii administrativ-teritoriale ROȘIILE 

 
 

Bunuri mobile 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare1 

Denumirea bunului2 Elementele de identificare3 

Anul 
dobândirii 
si/sau al 
darii în 

folosinta 

Valoarea 
de 

inventar4 
(mii lei) 

Situatia 
juridica 
actuala5 

  

0 1 2 3 4 5 6 

Mobilier, aparatura birotica 

17 3.1.1. 

MOBILIER CĂMIN ROSIILE- 
2009 FORMAT DIN:                       
SCAUNE:          300                     
MESE:               44                      
CUIER:               5                      
BIROU MARE:   2                         

 2009/05 4,791.00  

18 3.1.5. 
STAŢIE AMPLIFICARE ROŞIILE - 
2009 

 2009/05 2,738.00  

19 3.1.1. 
MOBILIER CĂMIN ROMANEŞTI - 
2009 

 2009/04 3,896.00  

20 3.1.5. 
BOXA ACTIVA DYNACORD 
A115A 

 2018/02 4,029.01  

21 3.1.5. 
STATIE AMPLIFICARE 
DYNACORD SL 2400 

 2018/02 4,738.00  

22 2.2.9. LAPTOP DELL  VOSTRO 1540  2011/12 250.00  

23 2.2.9. CD PUG.  2007/01 200.00  

24 3.3.5. SISTEM VIDEO PAZĂ - 2009  2009/01 250.00  

25 3.2.1. MULTY COPY SAMSUNG  2008/01 150.00  

Anexa nr.2 

la Hotărârea Consiliului Local Roșiile  
nr.  117 / 18.12.2022 
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26 3.3.5. 
SISTEM VIDEO PAZĂ STRADAL 
2012 

 2012/12 1,344.00  

27 2.2.9. FIREWALL TIP2  2015 150.00  

28 2.2.9. 
LAPTOP LENOVO THINKPAD 
HELIX 

 2015 350.00  

29 2.2.9. MONITOR LT2423  2015 500.00  

30 3.2.1. 
MULTIFUNCTIONALA KYOCERA 
ECOSYS M2535 DM 

 2015 400.00  

31 2.2.9. 
STATIE LUCRU LENOVO 
EDGEE73 

 2015 1,000.00  

32 3.1.5. 
STAŢIE RADIO MOBILĂ MTM 
800 JSO718 - 2009 

 2009/03 1,083.00  

33 3.1.5. 
STAŢIE RADIO MOBILĂ MTM 
800 JOA235 - 2009 

 2009/03 853.00  

34 3.2.1. 
MULTIFUNCTIONALA KYOCERA 
ECOSYS M41251DN 

 2019/06 5,320.00  

35 2.2.9 SISTEM SERVER BAZE DE DATE  2020 8,855.98  

36 2.1.17.3.1 
APARAT AER CONDITIONAT 
YAMATO TIP INVERTOR 

 2021 4,426.80  

37 
3.3.5. SISTEM SUPRAVEGHERE 

HIKVISION 
 

2022 4,762.64 
 

Instalatii tehnice, mijloace de transport 

38 2.1.20.1 BULDOZER ŞENILE S650L  2006/02 46,427.50  

39 2.1.20.1. BULDOEXCAVATOR MST M642  2016 182,100.00  

40 2.1.20.1. 
CUPA BULDOEXCAVATOR 600 
MM 

 2017 2,533.00  

41 2.1.20.1. CUPA EXCAVATOR 300 mm  2018 1,875.00  

42 2.3.2.1.1 AUTO DACIA LOGAN   2015 7,200.00  

43 2.3.2.1.1 DACIA DUSTER   2018/12 46,700.00  

44 2.3.2.1.2. 
MICROBUZ ŞCOLAR - FIAT 
DUCATO  

 2007/10 32,400.00  

45 2.3.2.1.2 
MICROBUZ ŞCOLAR - FORD  
TRANSIT 

 2008/10 30,800.00  
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46 2.3.2.1.2 
MICROBUZ SCOLAR OPEL 
MOVANO 

 2015 118,000.00  

47 2.1.21.1.1 
TRACTOR SAME EXPLORER 100 
MD 

 2019/04 190,800.00  

48 2.1.14.5 ELEVATOR COMPLET  1993/01 2,486.00  

49 2.1.14.5 WALTZ TOPLETZ  1987/01 1,858.00  

50 2.1.14.5 ACŢIONARE WALTZ  1993/01 651.00  

51 2.1.14.5 WALTZ TOPLETZ  1993/01 6,686.00  

52 2.1.14.5 MOARA FURAJERĂ  1984/01 35.00  

53 
2.1.16.4.4

. 
GENERATOR AER ARCOTERN 
EC32 

 2016 4,017.00  

54 2.1.17.3. 
INSTALATIE INCALZIRE 
DEMRAD 101291 

 2010 2,509.00  

55 
2.1.17.1.1

. 
MOTOPOMPĂ HONDA PR 6/50R 

 2009 2,317.00  

56 
2.1.16.1.2

.1. 
GRUP ELECTROGEN HONDA 
ES5000 

 2009 2,399.00  

57 2.1.24.2. 
DISTRIBUITOR MATERIAL 
ANTIDERAPANT DANIELE 
GIRAUDO DGSV 1500 

 2019 27,563.00  

58 2.1.24.2. LAMA DESZAPEZIRE AGS V 271  2019 18,226.00  

59 2.1.24.2. 
TOCATOR CU BRA BECCHINO 
MANDRILE MB300 

 2019 33,004.00  

60 2.1.24.2. 
COSITOARE MASA VERDE 
LISICKI Z 178 

 2020 4,998.00  

61 2.1.21.1.1 
REMORCA BASCULABILA PE 3 
PARTI 5 TONE 

 2021 19,000.00  

62 2.1.20.1. 
CUPA TRAPEZOIDALA 300/1234 
MST 642 

 2021 4,742.15  

63 2.1.21.1.1 
CISTERNA VIDANJE 4000L  

 
2021 15,000.00  

Active necorporale 

64  PROGRAM INFORMATIC REG  2009/07 3,500.00  
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AGRICOL 

65  
PROGRAM INFORMATIC 
SALARIZARE 

 2009/07 1,100.00  

66  Dezvoltare conectori WEB  2015 2,300.00  

67  Domeniu WEB  2015 2,300.00  

68  Licenta gis  2015 476.00  

69  Licenta gis - venituri  2015 476.00  

70  licenta registru agricol-venituri  2015 3,500.00  

71  Licenta registrul agriclo  2015 3,500.00  

72  Licenta taxe si impozite  2015 12,400.00  

73  Migrare date  2015 4,200.00  

74  Preluare planuri parcelare  2015 1,700.00  

75  
Licenta Microsoft Office 2019 
Profesional 8 buc 

 2020 1,600.00  

 
 
 

Roșiile, 18.12.2022 
       Preşedinte de şedinţă,                       Contrasemnează pentru legalitate,  
          IOANA BOGDAN                                                           Secretar general UAT Roșiile,  
                           AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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