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    NR.:  244 / 25.01.2023  

Anunț 
 

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, Primăria comunei Roșiile aduce la cunoştinţă publică că în data de 
31.01.2023, orele 14:00 va avea loc ședința  publică ordinară a Consiliului Local Roșiile având 
ca ordine de zi, în vederea aprobării de către consiliul local a procesului-verbal al ședinței 
anterioare  și a următoarelor proiecte a ordinii de zi: 

 

1 
bugetului local al comunei Roşiile, judeţul  Vâlcea la venituri și cheltuieli pe 
anul 2023 și estimările pe 2024-2026 

2 
bugetului Serviciul Public de  Alimentare cu Apa si Canalizare Rosiile pe 
anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 

3 
organigramei şi statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate al 
primarului comunei Roşiile, judeţul Vâlcea pe anul 2023 

4 

organigramei şi statului de funcţii al Serviciului public de alimentare cu apă  
și  canalizare, cu personalitate juridică aflat în subordinea consiliului local 
Roșiile, judeţul Vâlcea, pe anul 2023 

5 
numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi 
a numărului de indemnizaţii pentru anul 2023 

6 

salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi din serviciile publice fără 
personalitate juridică din subordinea  Consiliului local Roșiile 

7 

salariilor de bază, pentru personalul din cadrul Serviciului public de 
alimentare cu apă și canalizare Roșiile, cu personalitate juridică, din 
subordinea Consiliului Local Roșiile 

8 strategiei de dezvoltare a localităţii Roşiile, judeţul Vâlcea pe anul 2023 

9 

închirierii terenului în suprafață de 1400 mp cale acces sonda 44 Romanești 
către Societatea Națională  de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Sucursala Tîrgu-
Mureș pentru realizarea intervențiilor și reparațiile la instalațiile tehnologice a 
sondei 

10 
acordării unui stimulent financiar pentru copii nou-născuți, acordat 
părinților 

11 

nominalizarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local Roșiile care 
să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al UAT Roșiile, județul Vâlcea 

12 
planului de acțiuni sau de lucrări pentru beneficiarii de ajutor social din 
comuna Roşiile, judeţul Vâlcea pe anul  2023 

13 
Planului anual de acţiune privind serviciile sociale  acordate la nivelul 
comunei Rosiile, județul vâlcea, pentru anul 2023 

 

După caz și întrebări, interpelări și răspunsuri; Diverse. Prezentare adresa instituție 
Prefectului județului Vâlcea nr. 264/2023 referitoare la unele obligații ale aleșilor locali (rapoarte 

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


activitate); adresa ConsumCoop Lădești nr. 7/19.01.2023 înregistrată la Primăria Roșiile sub nr. 
228/20.01.2023.  

 
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poştă, la sediul  primăriei 

Roșiile, prin e-mail la adresa rosiile@vl.e-adm.ro sau prin fax la numărul 0250/867679 până pe data 
de 31.01.2023, orele 09:00. 

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

 

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

 

Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primar, cu sprijinul secretarului UAT Roșiile și sunt puse la dispoziție 
spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Roșiile. Membrii Consiliului Local sunt invitați să 
formuleze și să depună avizele și rapoartele, după caz eventualele amendamente asupra proiectelor de hotărâri, 
respectând prevederile legale, ROF. Materialele pot fi consultate pe site-ul instituției. 

 

Secretar general UAT Roșiile, 
 Avram Cătălin-Constantin 

mailto:rosiile@vl.e-adm.ro


1 

 

                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 
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    NR.: 244 / 25. 01 . 2023  

 
R E F E R A T 

Raport de specialitate 
 

Subsemnatul Avram Cătălin-Constantin având funcția specifică de secretar 
general al UAT Roșiile, județul Vâlcea,  faţă de cele arătate în continuare, din discuțiile 
purtate, referatele de aprobare și rapoartele compartimentelor de resort, proiecte de 
hotărâri, propun emiterea unei Dispoziţii de convocare a membrilor Consiliului 
Local Roşiile la locul, în şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 31.01.2023, 
orele 14:00, în sala de Ședințe a Consiliului Local Roșiile (incinta primăriei) având în 
vedere că se asigură spațiul/distanța optimă între participanții la ședință pentru care 
voi supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local 
Roșiile, județul Vâlcea, respectiv din data de 09.01.2023 (art. 138 alin. 15, 16 din 
O.U.G. nr. 57/2019);  
 

solicit luare la cunoștință în consiliul local despre adoptarea unor hotărâri, ținând cont de 
prevederile legale, art. 133 alin. (1), alin (2) lit. a), art. 134, art. 136 alin. (8), art. 138 alin. 12, 15, art. 155 alin. (1) lit. 
b) și e), alin. (3) lit. b și art. 196 alin. (1) lit. b, art. 135 alin. (4), art. 243 alin (1) lit. e, art. 197 alin (1), (2), (4), art. 198 
alin. (1), art. 199 alin. (1), (2), art. 85 (In relatiile dintre consiliul local si primar nu exista raporturi de subordonare; in 
relatiile dintre acestea exista raporturi de colaborare) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ avându-se în 
vedere că proiectele de hotărâri sunt inițiate și redactate primar și secretarul general al comunei Roșiile, cu respectarea 
Legii nr. 24/2000 r2, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, Legii nr. 52/2003 r1 
privind transparența decizională în administrația publică, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public; 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, alte acte legislative cât și Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Roşiile, judeţul 
Vâlcea, măsurilor metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, 
Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Roșiile, județul Vâlcea, etc, 
- cu mențiunea că s-au respectat prevederile legale privitoare la art. 7 din L. nr. 52/2003 r1 privind transparența 
decizională în administrația publică, după caz, sens în care s-a publicat pe site-ul instituției și afișat la sediul primăriei 
anunț și proiecte de hotărâre privind cele de mai sus, întocmindu-se în acest sens proces verbal de afișaj; 
Suplimentarea ordinii de zi se aproba numai pentru probleme urgente cu majoritate simpla. Scoaterea de pe ordinea de 
zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile specificate de lege. Se roagă a se avea 
în vedere că abținerile se contabilizează ca voturi împotrivă, fapt pentru care se solicită motivarea acestora de către 
fiecare consilier pentru a fi consemnate în procesul-verbal al ședinței. De asemenea se așteaptă avizele și rapoartele 
conform legii, din partea comisiilor de specialitate ale consiliului local, după caz reunite, precum și posibile amendamente 
respectând ROF. Materialele pot fi consultate pe site-ul instituției. 

 

Ordine de zi, privind: 
1. bugetului local al comunei Roşiile, judeţul  Vâlcea la venituri și 

cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe 2024-2026 – având în vedere 
având în vedere și publicarea la sediul primăriei și site a proiectului de buget 
conform proces-verbal de afișare nr. 61/06.01.2023, procesul-verbal din data 
de nr. 235/20.01.2023 privind dezbaterea publică a proiectului de buget, legea 
bugetului de stat pe anul 2023; nevoile identificate; referatele/rapoartele de 
specialitate  -  ținând cont de politicile și strategiile locale, prioritățile stabilite în 

                           APROB, 

           Primar, 

                       Constantin Dumitru 
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formularea propunerilor de buget, programele dezvoltare economico-socială, în 
perspectivă la nivel local, principiul echilibrului bugetar; nivelul încasărilor din 
anul precedent; dupa intomirea bugetului local acesta va fi rectificat cu sumele 
provenite din lista de ramasinta; Alte venituri precum cele din valorificarea 
bunurilor, sponsorizări, donații etc vor fi cuprinse în buget numai după 
încasarea lor efectivă, prin rectificare de buget; fundamentarea veniturilor se va 
face ținându-se seama de sumele provenite din repartizarea cotelor defalcate 
din impozitul pe venit care ne sunt comunicate; - Legii nr. 368/2022 a bugetului 
de stat pe anul 2023, art. 1 alin. 2, art. 8, art. 19 alin. 1, art. 14, art. 20 alin. 1 
lit. a, art. 36, art. 39 alin. 3, 6, art. 41, art. 44, 45 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, OAP 
nr. 3818/2019 aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si 
cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a 
acestuia, HG nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe 
tara garantat in plata; L. 51/2006 r1, privind serviciile comunitare de utilități 
publice, Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 26/2012 privind 
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare 
și de modificare și completare a unor acte normative; O.G. nr. 80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, 
cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 153/2017, Lege-cadru 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; Hotărârii Consiliului Local Roșiile nr. 40/14.06.2013 
privind aprobarea stabilirii şi organizării sărbătorii festive „Ziua Comunei 
Roşiile”, judeţul Vâlcea în data de 29 iunie a fiecărui an; L. nr. 292/2011 a 
asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 6 alin. 2 din HG 
nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de 
incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, 
cu modificările ulterioare; L. nr. 448/2006, republicata privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările 
ulșterioare; L. nr. 1/2011 a educației naționale, H.G. nr. 72/2013 privind 
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 
elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de învatamânt 
preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate 
din T.V.A. și H.G. privind modificarea și completarea acesteia, HG nr. 714/2018 
privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe 
perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in 
interesul serviciului; OUG nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta, cu 
modificările și completările ulterioare; art. 129, alin. (4) lit. a), art. 133 alin. (1), 
art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit a), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 
197 – 200, art. 240, coroborate cu art. 155 alin. (1) lit c), alin. 4 lit. b) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 
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2. bugetului Serviciul Public de  Alimentare cu Apa si Canalizare Rosiile 
pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 – referat SPAC - Legii nr. 
368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, art. 1 alin. 2, art. 8, art. 19 alin. 1 
lit. b), art. 14, art. 20 alin. 1 lit. a, art. 36, art. 39 alin. 3, 6, art. 41, art. 44, 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 al operatorilor economici, precum si a 
anexelor de fundamentare a acestuia, L. 51/2006 r1, privind serviciile 
comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările 
şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere 
a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și 
completare a unor acte normative; art. 129, alin. (4) lit. a), art. 133 alin. (1), 
art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit a), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 
197 – 200, art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

3. organigramei şi statului de funcţii ale aparatului propriu de 
specialitate al primarului comunei Roşiile, judeţul Vâlcea pe anul 2023 
– avându-se în vedere prev.  art. 129, alin. 2 lit. a, alin. (3) lit. c), OS 
nesuferind modificări față de forma anterioară - prev. art. III (81) din  OUG nr. 
63/2010, cât și faptul că nu a suferit modificări în structură față de anul 
anterior, nu a fost necesar solicitare aviz funcții publice la ANFP; - art. 404 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare, art. 6 alin (1) din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii 
de solutionare a petitiilor, cu modificările ulterioare, văzând și prevederile Legii 
nr. 53/2003 r1-Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, art. III din  
OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu 
modificările și completările ulterioare, L. nr. 153/2017 – Legea cadrul privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare; - art. 5, art. 129, alin. 2 lit. a, alin. (3) lit. c), art. 130, art. 133 alin. 
(1), art. 134 alin (1), lit. a), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 196 alin. 
(1) lit. a), art. 197 – 200, art. 370, art. 242 alin. 1), Partea a VI-a, Titlul I, cap. 
I, II, Anexa nr. 5 I.C., II.A.1., art. 382, art. 390 alin (2), art. 392, art. 393, art. 
404, art. 409, art. 539, coroborat cu art. 155 alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a), alin. 
(5) lit. e), art. 158 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

4. organigramei şi statului de funcţii al Serviciului public de alimentare 
cu apă  și  canalizare, cu personalitate juridică aflat în subordinea 
consiliului local Roșiile, judeţul Vâlcea, pe anul 2023 - OS nesuferind 
modificări față de forma anterioară - Legii nr. 53/2003 r1-Codul Muncii cu 
modificările și completările ulterioare, art. III din  OUG nr. 63/2010 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
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precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificările și 
completările ulterioare, L. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare nr. 241/2006(r2), L. nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati 
publice (r1), L. nr. 153/2017 – Legea cadrul privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; art. 129, 
alin. (3) lit. c), art. 133 alin. (1), art. 134 alin (1) lit. a), art. 136, art. 139 alin. 
(1), alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 - 200 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cun modificările și completările ulterioare 

5. numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 
grav şi a numărului de indemnizaţii pentru anul 2023 - având în vedere că 
pentru anul 2022 au fost prevăzute un număr de 45 posturi asistenți personali din 
care 34 sunt ocupate și un număr de 75 indemnizații din care 73 sunt ocupate - cu 
art.7, art. 40 alin. 1, art. 31, art. 35,  art. 37, art. 43, art 44 din L. 448/2006, Orinul 
nr. 794/2002 privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite 
parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav precum si adultului 
cu handicap grav sau reprezentantului sau legal; art. 6 alin. 2 din HG nr. 427/2001, 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile 
si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările 
ulterioare; - art. 129, alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. b), art. 133 alin. (1), art. 134 
alin. (1), lit. a), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3), 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 

6. salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi din 
serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea  Consiliului 
local Roșiile – avându-se în vedere consultarea din partea primarului a 
salariaților întocmindu-se proces-verbal de consultare nr. 240/25.01.2023; 
aprobarea bugetului pe 2023; - având în vedere salariului de baza minim brut 
pe tara garantat in plata, transferul contribuțiilor de asigurări sociale și 
contribuțiile de asigurări sociale de sănătate din sarcina angajatorului în sarcina 
angajaților, organigrama și statul de funcții, cu încadrarea în fondurile bugetare 
potrivit principiului sustenabilității financiare, stabilirea salariilor de bază se 
stabilesc prin hotărâre a autorității deliberative, obligată să asigure comunității 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, prevăzute 
de lege, și care este competentă să aprobe, în condițiile legii bugetul de venituri 
și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale, la propunerea autorității 
executive, ce are atribuția de a gestiona sistemul de salarizare, în calitate de 
ordonator principal de credite, precum și atribuția de a propune un astfel de 
proiect de act administrativ, cu luarea în considerare a finanțării numărului total 
de posturi, stabilit în condițiile legii; Stabilirea salariilor de bază aferente 
funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului sunt la gradația 0, iar 
salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind gradația de vechime la 
nivel maxim, primarul stabilind ulterior salariile lunare prin emitere de dispoziții 
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individuale care vor cuprinde și celelalte elemente ale sistemului de salarizare, 
nivelul maxim fiind indemnizația lunară a viceprimarului la nivelul lunii 
decembrie 2022; Personalul care exercita activitatea de control financiar 
preventiv, conform art. din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază; Salariile de bază 
aferente funcțiilor de execuție sunt la gradația 0 la care se va adăuga tranșa de 
vechime corespunzătoare în muncă, iar salariile de bază pentru funcțiile de 
conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim; Se acordă indemnizația 
de hrană lunară reprezentând a 12-a parte din doua salarii de baza minime 
brute pe tara garantate in plata care se acorda proporțional cu timpul efectiv 
lucrat in luna anterioara, cu încadrarea in prevederile art. 18, art. 25 alin. (1) – 
L. 153/2017, indemnizația de hrană ne acordându-se persoanelor care ocupă 
funcții de demnitate publică alese - art. 3,  art.11, art. 18, art. 19, art. 13 alin. 
1, pct.16, 28  lit.C, art. 33, anexa nr. IX, anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi 
cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice nr.153/2017, art. 129 din L. nr. 292/2011 a asistenței sociale, L. 
448/2006 republicata, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, L. 53/2003 privind codul muncii, L. nr. 241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare, art. 14, 16, 17, 20-23, 40 Legea nr. 
273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 
334/2002 privind bibliotecile, republicată, coroborate cu prevederile cu Art. I 
alin (4) din OUG nr. 168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea 
unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte 
normative, HG nr. 1447/2022 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe 
tara garantat in plata; -  art. 129, alin. (2) lit. a), d), alin. 4 lit. a), alin. (7), 
(12), (14), art. 133 alin. (1), art. 134 alin (1), lit. a), art. 136, art. 139 alin. (1), 
alin. (3) lit a), art 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 
coroborate cu art. 153-155, art. 212, Partea a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ.  

7. salariilor de bază, pentru personalul din cadrul Serviciului public de 
alimentare cu apă și canalizare Roșiile, cu personalitate juridică, din 
subordinea Consiliului Local Roșiile - avându-se în vedere consultarea din 
partea primarului a salariaților întocmindu-se proces-verbal de consultare nr. 
240/25.01.2023; aprobarea bugetului pe 2023 - cu încadrarea în fondurile 
bugetare potrivit principiului sustenabilității financiare, stabilirea salariilor de 
bază se stabilesc prin hotărâre a autorității deliberative, obligată să asigure 
comunității cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, 
prevăzute de lege, și care este competentă să aprobe, în condițiile legii bugetul 
de venituri și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale, la propunerea 
autorității executive, ce are atribuția de a gestiona sistemul de salarizare, în 
calitate de ordonator principal de credite, precum și atribuția de a propune un 
astfel de proiect de act administrativ, cu luarea în considerare a finanțării 

http://idrept.ro/00023385.htm
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numărului total de posturi, stabilit în condițiile legii; - art. 3, art.11 şi art.38 
alin.(1) şi alin.(3) lit.e), f), art. 18, art. 19, art. 13 alin. 1, pct.16, 28  lit.C, 
anexa nr. IX, anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea 
- cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr.153/2017, 
coroborat cu art. 1 din HG nr. 1477/2022 privind stabilirea salariului de baza 
minim brut pe tara garantat in plata,  L. 53/2003 privind codul muncii, L. nr. 
188/1999 r2, privind statutul funcționarilor publici, L. nr. 241/2006 a serviciului 
de alimentare cu apa si de canalizare, art. 14, 16, 17, 20-23, 40 Legea nr. 
273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, Art. I alin 
(4) din OUG nr. 168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative; art. 
129, alin. (2) lit. a), d), alin. 4 lit. a), alin. (7), (12), (14), art. 133 alin. (1), art. 
134 alin. (1), lit. a), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit a), art. 140, art. 196 
alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 coroborate cu art. 153-155 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

8. strategiei de dezvoltare a localităţii Roşiile, judeţul Vâlcea pe anul 
2023 - se va putea modifica sau completa ulterior; se au în vedere 
nevoile identificate la nivelul UAT Rosiile; valoarea estimata a achiziţiilor 
corespunzătoare fiecărei nevoi; capacitatea profesională existentă la nivel 
de autoritate contractanta pentru derularea unui proces care sa asigure 
beneficiile anticipate ; resursele existente la nivel de Primarie si, dupa caz 
necesarul de resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derulării 
proceselor de achizitii publice - L. nr. 98/2016 privind achizițiile publice, art. 
3, art. 11 alin. 2, art. 12, 13 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, avându-se în vedere și HCL nr. 115/2022 privind 
aprobarea programului inițial de achiziţii publice a localităţii Roşiile, judeţul 
Vâlcea pe anul 2023, HCL nr. 33/2021 privind aprobarea strategiei de 
dezvoltare locală 2021-2027 la nivelul localităţii Roşiile, judeţul Vâlcea; art. 129, 
alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), e), f), art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (3), 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 

9. închirierii terenului în suprafață de 1400 mp cale acces sonda 44 
Romanești către Societatea Națională  de Gaze Naturale Romgaz S.A. – 
Sucursala Tîrgu-Mureș pentru realizarea intervențiilor și reparațiile la 
instalațiile tehnologice a sondei - având în vedere adresa nr. 
1438/16.01.2023 însoțită de schița terenului necesar închirierii pentru care 
solicitarea este de 2 lei/mp/an, ținand cont și de aprobările antertioare ale 
consiliului local privind inchirieri - Legii nr. 123/2012 a energiei electrice si a 
gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 135/2011 
pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la 

http://idrept.ro/00023385.htm
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durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra 
proprietatilor private afectate de capacitatile energetice,a conventiei-cadru, 
precum si regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor, 
art. 133 alin. (1), art. 129, alin (14),  art. 139, art.196 alin. 1 lit. a), art.140, art. 
197 – 200, art. 240, art. 362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

10. acordării unui stimulent financiar pentru copii nou-născuți, acordat 
părinților - având în vedere rata natalității care este scăzută precum și datorită 
înaintării în vârstă a generațiilor și luând în considerare multiplele cheltuieli pe 
care o familie trebuie să le realizeze impune dezvoltare unor servicii sociale care 
să stimuleze natalitatea, cu respectarea și promovarea cu prioritate a interesului 
superior al copilului - art. 258 alin (3) și art. 263, art. 487 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul Civil, r1, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 
alin. (1), art. 3 alin. (2), art. 5 lit.m), n), art. 7, art. 9 alin. (1) lit. (b), alin. (2), 
art. 11 alin (1) lit. b), art. 12 lit d), art. 15 alin (3), art. 66 alin. (4) și art. 68 din 
L. nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, 
art. 2, art. 9 alin (2), art. 36 alin (2) din L. Nr. 272/2004, r1,  privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului;  art. 4, art. 5, art. 19-20 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, HG. nr. 440/2022 pentru aprobarea 
Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru 
perioada 2022-2027, art. 129 alin (1), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. b), alin. (14), 
art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin 3 lit. b), art. 136, art. 139 alin. 
(1), alin. (3) lit a), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

11. nominalizarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local Roșiile 
care să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al UAT Roșiile, 
județul Vâlcea - având în vedere că evaluarea anuala a performantelor 
profesionale individuale ale funcționarilor publici se realizează pentru un an 
calendaristic, in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie-31 martie din anul următor 
perioadei evaluate - Din componența comisiei de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al UAT Roșiile, județul Vâlcea 
vor face parte primarul comunei Roșiile și cei doi consilieri nominalizați la art. 1, 
comisia urmând a fi constituită prin Dispoziție a primarului având în vedere 
prevederile art. 11 alin (6) din Anexa nr. 6 la OUG nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Evaluarea activității 
secretarului general UAT Roșiile se realizează prin notarea, pentru fiecare dintre 
elemnetele prevăzute la alin. (1) llit. A) și b) de către fiecare membru al 
comisiei, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 17-19 din Anexa nr. 6 
la OUG 57/2019, fără a fi necesară contrasemnarea raportului de evaluare; 
Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici 
cuprinde urmatoarele elemente: evaluarea gradului si a modului de atingere a 
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obiectivelor individuale; evaluarea gradului de indeplinire a criteriilor de 
performanta. - art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin (14), art. 133 alin. (1), art. 
139 alin. (1), art. 5 lit. ee), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 
240, art. 485, art. 11 alin (6), art. 12 alin. (5), art. 14 alin. (1) din Anexa nr. 6 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 

12 planului de acțiuni sau de lucrări pentru beneficiarii de ajutor social 
din comuna Roşiile, judeţul Vâlcea pe anul  2023 - în conformitate cu 
temeiurile legale trebuie aprobat Planul anual de acțiuni sau de lucrări pentru 
beneficiarii de ajutor social din comuna Roşiile, judeţul Vâlcea - art. 6  din 
Legea nr. 416/2001, cu mofificările şi completările ulterioare, art. 28 alin. (1) și 
(3) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001, art.16^1 din OUG nr.124/2011 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea 
de beneficii de asistenţă socială cu modificările și completările ulterioare; art. 
129, alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 133 alin. (1), art. 136, art. 139 alin. (1), 
alin. (3), 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 

13 Planului anual de acţiune privind serviciile sociale  acordate la nivelul comunei 

Rosiile, județul vâlcea, pentru anul 2023 - Hotărârea Consiliului Local Roșiile nr. 
40/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Compartimentului de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Roșiile, județul Vâlcea; se elaborează în conformitate cu 
măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la 
nivelul comunei Rosiile conform art. 112 alin. (3), lit. (a) şi (b) din Legea 
asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; pentru 
anul 2023 s-a ţinut cont, în primul rând de scopul Compartimentului asistență 
socială şi anume prevenirea sau limitarea unor situaţiide dificultate sau 
vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Instituţia 
urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale: 
Venitul minim garantat – medie lunar beneficiari 76; Indemnizaţia şi plata 
asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav – mediu lunar 45, 
respectiv 75; Protecţia copilului; Alocaţia pentru susținerea familiei – cca 130 
titulari; Ajutorul pentru încălzirea locuinţei – cca 375 beneficiari; Tichete sociale 
de gradiniță; etc Atingerea obiectivelor din Planul de acțiune privind măsurile de 
asistență socială se realizează conform bugetului de venituri și cheltuieli în care 
sunt cuprinse investițiile și sumele alocate pentru Compartimentului asistență 
socială pe anul 2023  - art. 2 lit. c), art. 3 alin. (2) lit. b), art. 5 din Anexa nr. 3, 
din H.G nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si 
funcționare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de 
personal, cu modificările ulterioare; art. 112 alin. (3), lit. (b), art. 113 alin (1), 
art.114 alin.(1) 118 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si 
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completarile ulterioare, Ordinul nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al 
Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din 
bugetul Consiliului judetean/Consiliului local/Consiliului general al Municipiului 
Bucurest, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 
ulterioare, Legii nr. 448/2006 privind protectia și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 
272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, Legii nr.17/2000 privind asistența socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii 
nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale cu 
modificarile si completarile ulterioare; art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), 
alin 3 lit. (a), art. 129 alin. (1), alin. (7) lit. b), 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  

 
14. 

 
Alte probleme de competența Consiliului Local Roșiile (aprobarea 
procesului-verbal al ședinței anterioare, întrebări, interpelări și răspunsuri, 
petiții, Diverse etc), după caz.  

- Prezentare adresa instituție Prefectului județului Vâlcea nr. 264/2023 referitoare la 
unele obligații ale aleșilor locali (rapoarte activitate) – avându-se în vedere și aspectele 
prezentate de secretar în ședința anterioară a consiliului local;  

-   
 
 
 

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 

                                 PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I A NR.  64 
 

Cu privire la : convocarea membrilor consiliului local al comunei 
Roşiile, judeţul Vâlcea, în ședință  ordinară. 

 

Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul, raportul de specialiate nr. 244/25.01.2023 întocmit de 

către secretarul general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea, prin care se propune 
convocarea consiliului local în vederea adoptării unor Hotărâri a Consiliului Local 
Roşiile privind aprobarea proiectelor de pe ordinea de zi Anexă la prezenta cât și 
rezolvarea altor probleme de competenţa Consiliului Local Roşiile, judeţul Vâlcea 
(aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare, petiții, interpelări etc), după caz; 

În baza prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit a), art. 135 - 137, 
art. 155 alin. (1) lit. b) și e), alin. (3) lit. b și art. 196 alin. (1) lit. b din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emit 
următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

Art. 1. Se convocă membrii Consiliului Local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea 
în şedinţă ordinară care va avea loc în data de 31.01.2023, orele 14:00, în sala de 
ședințe a Consiliului Local Roșiile, judeţul Vâlcea, în vederea adoptării de Hotărâri, 
cu proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție care face parte 
integrantă din aceasta.   

Art. 2. (1). Materialele pot fi consultate la sediul Primăriei Roșiile, fiind 
transmise și pe adresele de e-mail ale consilierilor locali, după caz. 
     (2). Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate 
din cadrul consiliului local Roșiile, potrivit competențelor acestora. 
     (3). Membrii Consiliului Local sunt invitați să formuleze și să depună 
amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 
     (4). Modalitatea de desfășurare a ședinței este cu participarea fizică a 
consilierilor locali. 
     (5). Cvorumul necesar adoptării de hotărâri este prevăzut la art. 139 din OUG 
nr. 57/2019. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se împuterniceşte 
secretarul și primarul comunei Roșiile, județul Vâlcea – inițiator al proiectelor de 
hotărâri. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică potrivit art. 135 alin. (4), art. 243 alin 
(1) lit. e Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în vederea efectuării controlului de 
legalitate, membrilor Consiliului local al comunei Roşiile și va fi adusă la cunoștința 
locuitorilor prin afișare și alte mijloace prin intermediul secretarului general UAT 
Roșiile, județul Vâlcea. 

Roşiile, 25.01.2023 
          Primar,                                 Contrasemnează pentru legalitate,  
      CONSTANTIN DUMITRU                         Secretar general UAT Roșiile,  
             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

mailto:rosiile@vl.e-adm.ro
http://www.primariarosiile.ro/
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C O N V O C A R E  
 

Se convocă membrii Consiliului Local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea în 
şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 31.01.2023, orele 14:00 în sala de 
ședințe a Consiliului Local Roșiile, judeţul Vâlcea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Roşiile, 25.01.2023 
          Primar,                               Contrasemnează pentru legalitate,  
      CONSTANTIN DUMITRU                       Secretar general UAT Roșiile,  
           AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSILIERI    LOCALI 
 

1. Brabete Dănuţ    __________ 
2. Bucura Alexandru-Gheorghe  __________ 
3. Dozescu Dorin    __________ 
4. Ioana Bogdan           __________ 
5. Moater Dumitru-Cristian   __________ 
6. Mrejea Gheorghe   __________ 
7. Niță Nicolae        __________ 
8. Roșianu Natalia         __________ 
9. Ștefan Doru-Cezar        __________ 

 10. Udrea Petre                 __________ 
 11. Trușcă Ion-Dumitru          __________ 
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                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE  

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
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                                 PRIMAR                      

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
invitație consilieri locali la ședința ordinară 

a Consiliului Local Roșiile din data de 31.01.2023, ora 14:00 
 

La începutul Ședinței secretarul general UAT Roșiile va supune spre aprobare procesul-verbal 
al ședinței anterioare a Consiliului Local Roșiile, județul Vâlcea, respectiv din data de 09.01.2023. 
Nr. 
crt. 

Titlul: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea: 

Inițiator 

1 
bugetului local al comunei Roşiile, judeţul  Vâlcea la venituri și cheltuieli pe anul 
2023 și estimările pe 2024-2026 

Primar 

2 
bugetului Serviciul Public de  Alimentare cu Apa si Canalizare Rosiile pe anul 2023 și 
estimările pe anii 2024-2026 

Primar 

3 
organigramei şi statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate al primarului 
comunei Roşiile, judeţul Vâlcea pe anul 2023 

Primar 

4 
organigramei şi statului de funcţii al Serviciului public de alimentare cu apă  și  
canalizare, cu personalitate juridică aflat în subordinea consiliului local Roșiile, 
judeţul Vâlcea, pe anul 2023 

Primar 

5 
numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a 
numărului de indemnizaţii pentru anul 2023 

Primar 

6 
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului şi din serviciile publice fără personalitate 
juridică din subordinea  Consiliului local Roșiile 

Primar 

7 
salariilor de bază, pentru personalul din cadrul Serviciului public de alimentare cu 
apă și canalizare Roșiile, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local 
Roșiile 

Primar  

8 strategiei de dezvoltare a localităţii Roşiile, judeţul Vâlcea pe anul 2023 Primar 

9 
închirierii terenului în suprafață de 1400 mp cale acces sonda 44 Romanești către 
Societatea Națională  de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Sucursala Tîrgu-Mureș pentru 
realizarea intervențiilor și reparațiile la instalațiile tehnologice a sondei 

Primar  

10 acordării unui stimulent financiar pentru copii nou-născuți, acordat părinților Primar 

11 
nominalizarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local Roșiile care să facă 
parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al UAT Roșiile, județul Vâlcea 

Primar 

12 
planului de acțiuni sau de lucrări pentru beneficiarii de ajutor social din comuna 
Roşiile, judeţul Vâlcea pe anul  2023 

Primar 

13 Planului anual de acţiune privind serviciile sociale  acordate la nivelul comunei 
Rosiile, județul vâlcea, pentru anul 2023 

Primar 

- Întrebări, interpelări și răspunsuri; 
- Diverse:  Prezentare adresa instituție Prefectului județului Vâlcea nr. 264/2023 referitoare la unele obligații ale 

aleșilor locali (rapoarte activitate); adresa ConsumCoop Lădești nr. 7/19.01.2023 înregistrată la Primăria Roșiile 
sub nr. 228/20.01.2023 

 

Materialele înscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispoziția Consilierilor locali ai comunei Roșiile pe suport de hârtie la sediul primăriei, precum și în format 
electronic, după caz, în funcție de solicitări. De asemenea pot fi consultate pe site-ul instituției. 

Avand in vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) din  de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare, respectiv prevederile art. 15 alin. (1) lit. a) si ale art. 88 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Roșiile, se transmit spre 
avizare catre comisiile de specilitate documentele amintite mai sus (PHCL, după caz petiții, etc), data limita pentru adoptarea avizului comisiilor de specialitate și raportul 
privind analiza situației fiind ora începerii ședinței. Totodată, consilierii locali pot formula și depune amendamente respectând ROF HCL. Acestea pot fi comunicate 
secretarului general inițial prin poștă electronică la rosiile@vl.e-adm.ro sau fax 0250867679. 

Comisii:  
1. Pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public  şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, 

protecţia mediului, servicii şi comerţ; 
2. Pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţia socială, activităţi sportive şi de agreement. 
3. Pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

Roşiile, 25.01.2023 
          Primar,                                                         Contrasemnează pentru legalitate,  
      CONSTANTIN DUMITRU                                                  Secretar general UAT Roșiile,  
                              AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

şiil deț
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H O T Ă R Â R E A  NR. 4 

 
 Privind:   aprobarea bugetului Serviciului Public de  Alimentare cu 
Apa si Canalizare Rosiile pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 

  
 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de  31.01.2023 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. 
243/25.01.2023, raportul compartimentului de specialitate – Serviciului Public de  
Alimentare cu Apa si Canalizare Rosiile înregistrat sub nr. 218/19.01.2023, referatul 
secretarului general UAT Roșiile înregistrat sub nr. 244/25.01.2023, avându-se în 
vedere politicile și strategiile locale, prioritățile stabilite în formularea propunerilor 
de buget, programele dezvoltare economico-socială, în perspectivă la nivel local, 
principiul echilibrului bugetar, asigurarea cheltuielilor de funcționare a serviciului; 
fundamentat tinand cont de consumul  estimat de apă și canalizare cât și de 
numărul de cereri privind branșarea și racordarea la rețeaua de alimentare cu apă și 
canalizare Roșiile; dezbaterea publică din data de 20.01.2023 privind aprobarea 
bugetului local al UAT Roșiile;  
   Văzând avizele înregistrate la nr. ___/__.01.2023 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. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 
2023, art. 1 alin. 2, art. 8, art. 19 alin. 1 lit. b), art. 14, art. 20 alin. 1 lit. a, art. 36, 
art. 39 alin. 3, 6, art. 41, art. 44, 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 al operatorilor 
economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, L. 51/2006 r1, privind 
serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, 
Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu 
modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și 
completare a unor acte normative; Legea nr. 153/2017, Lege-cadru privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
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elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 7 din Legea nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în administrația 
publică; 
 În temeiul art. 129, alin. (4) lit. a), art. 133 alin. (1), art. 136, art. 139 alin. 
(1), alin. (3) lit a), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, cu 11 voturi pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, 
adoptă următoarea: 

 
 

H O T Ă R Â R E  
 
 Art.  1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului public de 
alimentare cu apă  și  canalizare Roșiile, aflat în subordinea consiliului local Roșiile, 
pentru anul 2023 și estimările pe anii  2024-2026, cu o valoare totală de 566.45 mii 
lei la partea de venituri și 566.45 mii lei la partea de cheltuieli, conform Anexei nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta – Sursa G – Venituri proprii si subvenții. 
 Art.2. Se aprobă decontarea cheltuielilor privind plata cursurilor de pregătire, 
formare şi perfecţionare profesională a salariaților, în condițiile legii. 
 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
Primarul și Șef SPAC Roșiile, judeţul Vâlcea prin compartimentele de specialitate. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea 
în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile și Șef SPAC 
Roșiile pentru ducere la îndeplinire prin compartimentele de specialitate şi va fi 
adusă la cunoştinţă publică, prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul 
Vâlcea. 
 

Roşiile, 25.01.2023 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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Aprobarea bugetului local al Serviciul Public de  Alimentare cu Apa si Canalizare Rosiile  
pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 

 
SURSA G 
                                                                                                                                                        MII LEI 
N/C 

 
DENUMIRE INDICATORI 

CLASIFICATIE 
BUGETARA 

ANUL 
2022 

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 
Trim. 

4 
ANUL 
2023 

ANUL 
2024 

ANUL 
2025 

A TOTAL VENITURI DIN CARE ;  490.05 149.95 135.60 109.95 94.55 540.00 550.00 570.00 

 1. Venituri din prestari de servicii 33.08.00 406.85 66.75 135.60 109.95 94.55 540.00 550,00 570,00 

 2. Sume utilizate de administratiile locale din 
excedentul anului precedent pentru 
sectiunea de functionare 

40.15.01 83.20 83.20 0 0 0 0 0 0 

B TOTAL CHELTUIELI DIN CARE ;  490.05 149.95 135.60 109.95 94.55 540.00 550,00 570,00 

 CAPITOLUL. 70.50.00    490.05 149.95 135.60 109.95 94.55    

 TITLUL 10  CHELTUIELI DE PERSONAL DIN 
CARE: 

10 190.35 47.35 50.60 46.25 46.15 230.00 240.00 240.00 

 1. Cheltuieli cu salarii in bani 10.01 182.00 46.25 45.25 45.25 45.25    

 2. Salarii de baza 10.01.01 169.00 43.00 42.00 42.00 42.00    

 3. Indemnizatie de hrana 10.01.17 13.00 3.25 3.25 3.25 3.25    

 4. Vouchere de vacanta  10.02.06 4.35 0 4.35 0 0    

 5. Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 4.00 1.10 1..00 1.00 0.90    

 TITLUL 20  CHELTUIELI DE BUNURI SI 
SERVICII DIN CARE: 

20 299.70 102.60 85.00 63.70 48.40 310.00 320.00 330.00 

 6. Furnituri de birou 20.01.01 5.00 1.00 2.00 1.00 1.00    

 7. Materiale curatenie 20.01.02 2.00 1.00 0.50 0.30 0.20    

 8. Incalzit,iluminat si forta motrica 20.01.03 90.00 40.00 20.00 20.00 10.00    

Anexa nr. 1 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  
nr.  4 / 31.01.2023  
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 9. Apa canal si salubrizare 20.01.04 20.00 5.00 10.00 4.00 1.00    

 10. Carburanti si lubrifianti 20.01.05 8.00 3.00 2.00 2.00 1.00    

 11. Piese de schimb  20.01.06 30.00 8.00 8.00 7.00 7.00    

 12. Transport 20.01.07 6.00 1.50 1.50 1.50 1.50    

 13. Posta telecomunicatii, radio, tv, 
internet 

20.01.08 1.60 0.40 0.40 0.40 0.40    

 14. Materiale si prestari servicii cu 
caracter functional 

20.01.09 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00    

 15. Alte bunuri  si servicii pentru 
intretinere si functionare 

20.01.30 20.00 10.00 10.00 0 0    

 16. Reparatii curente 20.02.00   30.00 8.00 8.00 7.00 7.00    

 17. Alte obiecte de inventar 20.05.30 15.00 5.00 5.00 3.00 2.00    

         18. Deplasari interne ,detasari 
transferuri        

20.06.01 1.50 0.40 0.40 0.30 0.40    

 19. Carti,publicatii,si materiale 
documentare 

20.11.00 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50    

 20. Pregatire profesionala 20.13.00 3.00 0.80 0.80 0.80 0.60    

 21. Protectia muncii 20.14.00 3.60 1.00 0.90 0.90 0.80    

 22. Prime de asigurare non-viata 20.30.03 2.00 2.00 0 0 0    

 23. Alte chieltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 20.00 0 5.00 5.00 5.00    

 
 

Roşiile, 25.01.2023 
       Inițiator proiect, Primar,                                Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                                   Secretar general UAT Roșiile,  
                                                                       AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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H O T Ă R Â R E A  NR. 5 
 

 Privitor la: aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului propriu de specialitate al primarului comunei 

Roşiile, judeţul Vâlcea pe anul 2023. 
  
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de  31.01.2023 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, raportul de 
specialitate înregistrat la nr. 242/25.01.2023, referatul secretarului general UAT 
Roșiile înregistrat la nr. 244/25.01.2023, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul 
comunei Roşiile prin care se propune aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 
al aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Roşiile, judeţul Vâlcea și 
ale serviciilor publice de interes local pe anul 2023, sub forma inițiată de primarul 
comunei Roșiile; ținând cont de analiza proiectului de buget; adresa Instituției 
Prefectului județului Vâlcea nr. 3358/2022 privind numărul maxim de posturi 
pentru anul 2022 care este 22 coroborat cu prev. art. III (81) din  OUG nr. 
63/2010, cât și faptul că nu a suferit modificări în structură față de anul anterior, 
nu a fost necesar solicitare aviz funcții publice la ANFP; 
 Văzând avizele înregistrate la nr. _____/___.01.2023 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. 404 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin (1) din O.G. nr. 
27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificările 
ulterioare, văzând și prevederile Legii nr. 53/2003 r1-Codul Muncii cu modificările și 
completările ulterioare, art. III din  OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si pentru 
stabilirea unor masuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, L. nr. 
153/2017 – Legea cadrul privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
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;  
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 În temeiul art. 5, art. 129, alin. 2 lit. a, alin. (3) lit. c), art. 130, art. 133 alin. 
(1), art. 134 alin (1), lit. a), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 196 alin. (1) 
lit. a), art. 197 – 200, art. 370, art. 242 alin. 1), Partea a VI-a, Titlul I, cap. I, II, 
Anexa nr. 5 I.C., II.A.1., art. 382, art. 390 alin (2), art. 392, art. 393, art. 404, art. 
409, art. 539, coroborat cu art. 155 alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (5) lit. e), 
art. 158 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 Ă R E : 

 

        Art. 1.  (1). Se aprobă Organigrama și statul de funcții ale aparatului propriu 
de specialitate al primarului comunei Roşiile, judeţul Vâlcea pentru anul 2023, 
conform Anexei nr.1, respectiv Anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 (2). Se stabilește numărul maxim de posturi în anul 2023 pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din 
aparatul propriu al Primarului comunei Roșiile, si serviciile publice fara personalitate 
juridica din subordinea Consiliului Local al Comunei Roșiile așa cum reiese din alin. 
1, respectiv 22 posturi. 
 Art. 2. Începând cu data prezentei Hotărâri își încetează aplicabilitatea orice 
hotărâre contrară. 
 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea și în calitate de ordonator de credite prin 
compartimentele de specialitate. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data adoptării şi se comunică 
Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, daca este cazul, primarului comunei 
Roşiile pentru ducere la îndeplinire, şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 
 
 

Roşiile, 25.01.2023 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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Anexa nr. 1  la 

Hotărârea Consiliului Local 

nr. 5 / 31.01.2023    

TOTAL GENERAL = 22, din care:  

      – DEMNITARI = 2  

      – POSTURI DE CONDUCERE =1 

      – POSTURI DE EXECUŢIE Aparat Propriu, din 

care: - funcţionari =  10 (6 ocupate), - contractuali = 9(7 

ocupate),          +                                                                       

       – nr. posturi exceptate potrivit art. III alin. 2 din 

OUG 63/2010 45 posturi asistenţi personali din care 34 

ocupate şi 11 vacante; 1 post asistent medical comunita - 

ocupat. 

         

 

 

   

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

                                                         
                                      Roşiile, 25.01.2023 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                      AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

 

CONSILIUL 

LOCAL 

11 

BIBLIOTECĂ 

1 POST 
- bibliotecar IA (f.c.) 

 

SERV. 

PAZĂ ŞI PROTECŢIE CIVILĂ 

1 POSTURI 
-inspector I prnicipal (f.p - vacant.) +41 

posturi voluntari 

 

SECRETAR 

GENERAL UAT 

1 

COMPARTIMENT 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

2 POSTURI  

- Consilier  I superior ( f.p.) 

- Asistent medical comunitar (f.c.) 

 

PRIMAR 

1 

VICEPRIMAR 

1 

COMPARTIMENT 

AGRICOL 

4  POSTURI: 
- Consilier I superior ( f.p.)- vacant 

- Consilier I debutant ( f.p.)- vacant 

- Referent III superior ( f.p.) 

- Referent I A( f.c.) - vacant  

 

 

COMPARTIMENT 

ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE 

6  POSTURI:  
- Îngrijtor curățenie I (f.c.) 

- Șofer I (f.c.) 

- Șofer I (f.c.) 

- muncitor necalificat I - (f.c.) 

- Referent I A( f.c.) 

- muncitor calificat I (f.c.)  

 

COMPARTIMENT 

- BUGET FINANŢE 

- IMPOZITE ŞI TAXE 

- CONTABILITATE 

3 POSTURI: 
- Consilier I principal ( f.p.) 

- Consileir I superior (f.p.)  

- Referent III superior (f.p.) 

 

SERVICIUL PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ 
ȘI CANALIZARE 

5 POST: 
- Șef serviciu (f.c.)  

- Contabil/economist (f.c.) ½ N 

- Muncitor calificat/ casier  (f.c.) 

- Muncitor calificat/electrician  

(f.c.) - vacant 

- Muncitor calificat/instalator 

sanitar (f.c.)  

 

 

Asistenți personali 
45 POSTURI 

- asistenți personali – f.c,  

 

 

ORGANIGRAMA 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Roșiile, 
județul Vâlcea 

COMPARTIMENT  

JURIDIC, RESURSE UMANE, 

RELAȚII CU PUBLICUL 

1 POST: 

  - Consilier juridic  I asistent ,( f.p.)-       

vacant 

 

COMPARTIMENT  

ACHIZIȚII PUBLICE 

1 POST: 

  - Consilier superior (f.p.) 

 

CONSILIER PERSONAL 

1 POST: 

  - Consilier personal IA, (f.c.) - vacant 
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H O T Ă R Â R E A  NR. 6 

 
Privitor la: aprobarea organigramei şi statului de funcţii al 

Serviciului public de alimentare cu apă  și  canalizare, cu 
personalitate juridică aflat în subordinea consiliului local 
Roșiile, judeţul Vâlcea, pe anul 2023. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de  31.01.2023 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, raportul de 
specialitate înregistrat la nr. 242/25.01.2023, referatul secretarului general UAT 
Roșiile înregistrat la nr. 244/25.01.2023, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul 
comunei Roşiile prin care se propune aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 
al Serviciului public de alimentare cu apă  și canalizare Roșiile, cu personalitate 
juridică, aflat în subordinea consiliului local Roșiile pe anul 2023, având în vedere 
că nu a suferit modificări în structură față de anul anterior; 
 Hotărârea Consiliului Local Roșiile nr. 10/2018 privitoare la înființarea și 
organizarea  Serviciului Public de alimentare cu apă și canalizare având în 
componență un număr de 5 posturi; 

 Văzând avizele înregistrate la nr. _____/___.01.2023 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. 53/2003 r1-Codul Muncii cu 
modificările și completările ulterioare, art. III din  OUG nr. 63/2010 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificările și completările 
ulterioare, L. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 
241/2006(r2), L. nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice (r1), L. nr. 
153/2017 – Legea cadrul privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare; L. nr. 24/200 rerepublicată privind 
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normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificările 
și completările ulterioare; art. 7 din Legea nr. 52/2003 r1 privind transparența 
decizională în administrația publică;    
 În temeiul art. 129, alin. (3) lit. c), art. 133 alin. (1), art. 134 alin (1) lit. a), 
art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 - 200 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cun modificările și completările 
ulterioare, cu 11 voturi pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, 
adoptă următoarea: 
 

 
H O T Ă R Ă R E : 

 
        Art. 1 Se aprobă Organigrama și statul de funcții a Serviciului public de 
alimentare cu apă  și  canalizare, cu personalitate juridică,  aflat în subordinea 
consiliului local Roșiile, judeţul Vâlcea pentru anul 2023, conform Anexei nr.1, 
respectiv Anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Începând cu data prezentei Hotărâri își încetează aplicabilitatea orice 
hotărâre contrară. 
 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul și Șef SPAC Roşiile, judeţul Vâlcea în calitate de ordonator de credite prin 
compartimentele de specialitate. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data adoptării şi se comunică 
Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, 
primarului și Șef SPAC Roşiile pentru ducere la îndeplinire, şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea.  
 

Roşiile, 25.01.2023 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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ORGANIGRAMA 

 
Serviciului  public de alimentare cu apă  și  canalizare Roșiile  

 
 

 
 

  
 
 

Serviciul public de alimentare cu apă 
și  canalizare Roșiile . 

 

 
 

Șef serviciu 

 
 
 

Contabil/ 
economist 
personal 

contractual 
- 1 post – ½ N 
 

 Muncitor calificat/ 
casier  

personal 
contractual  

– 1 post  

 Muncitor calificat/ 
electrician  
personal 

contractual  
– 1 post - vacant 

 Muncitor calificat/ 
instalator sanitar  

personal 
contractual  

– 1 post 

 
 

Roşiile, 25.01.2023 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  

       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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la Hotărârea Consiliului Local Roșiile 
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Stat de funcţii al 

Serviciului  public de alimentare cu apă  și  canalizare Roșiile 
 
 
 

DENUMIREA 
FUNCȚIEI 

Numărul  
de posturi 

Nivelul  
studiilor 

Șef serviciu 1 M 

Contabil/economist 1 S 

Muncitor/Casier 1 M 

Muncitor/electrician 1 M 

Muncitor /instalator 1 M 

Total 5  

 
 

Roşiile, 25.01.2023 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  

       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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H O T Ă R Â R E A  NR. 7 

 

 Privind: aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii 
pentru anul 2023. 

 
 

 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  31.01.2023 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, raportul de 
specialitate înregistrat la nr. 242/25.01.2023, referatul secretarului general UAT 
Roșiile înregistrat la nr. 244/25.01.2023 prin care se propune aprobarea 
numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a 
numărului de indemnizații lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai 
copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai 
acestora pentru anul 2023, având în vedere că pentru anul 2022 au fost prevăzute 
un număr de 45 posturi asistenți personali din care 34 sunt ocupate și un număr de 
75 indemnizații din care 73 sunt ocupate;   
 Văzând avizele înregistrate la nr. _____/___.01.2023 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 art.7, art. 40 alin. 1, art. 31, art. 35,  art. 37, art. 43, art 
44 din L. 448/2006, Orinul nr. 794/2002 privind aprobarea modalitatii de plata a 
indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap 
grav precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal; art. 6 alin. 
2 din HG nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile 
de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, 
cu modificările 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 

PROIECT 

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


- 2 - 

 

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. (3) lit. c), alin. (7) lit. b), art. 133 alin. (1), art. 
134 alin. (1), lit. a), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3), 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: 
 

 

HOTĂRÂRE 

 
 

Art.1.  Se aprobă un număr de 45 de posturi destinate încadrării asistenților 
personali ai persoanelor cu handicap grav, aflați în subordinea Consiliului local,  
pentru anul 2023. 

Art. 2. Se aprobă un număr de 75 de indemnizații de însoțitor lunare 
cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, adulților 
cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, pentru anul 2023. 

Art. 3. Salarizarea asistenților personali și plata indemnizațiilor  se face cu 
respectarea prevederilor art. 37, respectiv 43 din L. 448/2006. 
 Art. 4. Începând cu data prezentei Hotărâri își încetează aplicabilitatea 
orice hotărâre contrară. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea 
în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile în vederea 
aducerii la îndeplinire prin compartimentele de specialitate, şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roșiile, județul Vâlcea.   

 
Roşiile, 25.01.2023 

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

 



1 

 

                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

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

                         CONSILIUL LOCAL                     

 

 

HOTĂRÂREA NR. 8 
 

Cu privire la :  aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului şi din serviciile publice fără 
personalitate juridică din subordinea  Consiliului local 
Roșiile 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  31.01.2023 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. 
239/25.01.2023, raportul de specialitate înregistrat la nr. 241/25.01.2023, cu 
consultarea din partea primarului a salariaților întocmindu-se proces-verbal de 
consultare nr. 240/25.01.2023,  prin care se propune aprobarea salariilor de bază 
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Roșiile şi din serviciile publice din subordinea 
Consiliului local, având în vedere salariului de baza minim brut pe tara garantat in 
plata, transferul contribuțiilor de asigurări sociale și contribuțiile de asigurări 
sociale de sănătate din sarcina angajatorului în sarcina angajaților, organigrama și 
statul de funcții, cu încadrarea în fondurile bugetare potrivit principiului 
sustenabilității financiare, stabilirea salariilor de bază se stabilesc prin hotărâre a 
autorității deliberative, obligată să asigure comunității cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local, prevăzute de lege, și care este 
competentă să aprobe, în condițiile legii bugetul de venituri și cheltuieli al unității 
administrativ-teritoriale, la propunerea autorității executive, ce are atribuția de a 
gestiona sistemul de salarizare, în calitate de ordonator principal de credite, 
precum și atribuția de a propune un astfel de proiect de act administrativ, cu 
luarea în considerare a finanțării numărului total de posturi, stabilit în condițiile 
legii; Stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului sunt la gradația 0, iar salariile de bază pentru funcțiile de 
conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim, primarul stabilind ulterior 
salariile lunare prin emitere de dispoziții individuale care vor cuprinde și celelalte 
elemente ale sistemului de salarizare, nivelul maxim fiind indemnizația lunară a 
viceprimarului la nivelul lunii decembrie 2022;  Hotărârea Consiliului Local Roșiile 
privind aprobarea bugetului local al comunei Roşiile, judeţul  Vâlcea la venituri și 
cheltuieli pe anul 2023 si estimările pe 2024-2026, cu luarea în considerare că 
acesta nu a suferit modificări față de forma anterioară, cu încadrarea în 
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cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli ; Hotărârea 
Consiliului Local Roșiile privind aprobarea organigramei și statului de funcții; 
 Văzând avizele înregistrate la nr. _____/___.01.2023 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. 3,  art.11, art. 18, art. 19, art. 13 alin. 1, 
pct.16, 28  lit.C, art. 33, anexa nr. IX, anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II 
lit. A pct. IV din Legea - cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice nr.153/2017, art. 129 din L. nr. 292/2011 a asistenței sociale, L. 448/2006 
republicata, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
L. 53/2003 privind codul muncii, L. nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa 
si de canalizare, art. 14, 16, 17, 20-23, 40 Legea nr. 273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, 
republicată, coroborate cu prevederile cu Art. I alin (4) din OUG nr. 168/2022 

privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru 
modificarea si completarea unor acte normative, HG nr. 1447/2022 privind 
stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, 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. a), d), alin. 4 lit. a), alin. (7), (12), (14), art. 
133 alin. (1), art. 134 alin (1), lit. a), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit a), art 
140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 coroborate cu art. 153-155, 
art. 212, Partea a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, cu 9 voturi pentru, neparticipând la vot 
domnii Brabete Dănuț și Niță Nicolae, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul 
Vâlcea, adoptă următoarea: 
 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. (1). Se stabilesc salariile de bază, pentru funcţiile publice și 
contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul propriu al 
Primarului comunei Roșiile şi serviciile publice fără personalitate juridică din 
subordinea Consiliului local al comunei Roșiile, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       (2). Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, 
conform art. din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o 
majorare de 10% a salariului de bază. 

http://idrept.ro/00023385.htm
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Art. 2. (1). Drepturile salariale lunare brute ale personalului prevăzut la art. 
1 se stabilesc prin acte administrative individuale, cu încadrarea în cheltuielile de 
personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli, gestionarea sistemului de 
salarizare asigurându-se de ordonatorii de credite, în condițiile legii. 

(2). Salariile de bază aferente funcțiilor de execuție sunt la gradația 0 la 
care se va adăuga tranșa de vechime corespunzătoare în muncă, iar salariile de 
bază pentru funcțiile de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim. 

Art. 3. (1). Se acordă indemnizația de hrană lunară reprezentând a 12-a 
parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata care se 
acorda proporțional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioara, cu încadrarea in 
prevederile art. 18, art. 25 alin. (1) – L. 153/2017. 

(2). Indemnizația de hrană nu se acordă persoanelor care ocupă funcții de 
demnitate publică alese. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii-Cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 
și completările ulterioare, precum şi cu celelalte acte normative din domeniul 
salarizării personalului bugetar. 

Art. 5. Indemnizația lunară de care beneficiază consilierii locali ai comunei 
Roșiile pentru participarea la o ședință de plen și o ședință de comisie, este de 
10% din indemnizaţia lunară a primarului, potrivit prevederilor art. 212, alin. (2) și 
alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 
01.01.2023, cu aceeași dată încetând aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. 
 Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roşiile 
pentru ducerea la îndeplinire prin compartimentele de specialitate şi va fi 
comunicată personalului salariat la care se referă prezenta și va fi făcută publică 
prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea.  
 

Roşiile, 25.01.2023 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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Aprobare salariilor de bază 
pentru funcţiile publice și personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului şi din serviciile publice fără personalitate 
juridică din subordinea Consiliului local Roșiile, județul Vâlcea 

 

 

 

I. Nomenclatorul și  ierarhia funcțiilor publice din Primăria Comunei 
Roșiile 

a) Funcții de demnitate publică sunt stabilite conform Anexa IX lit. C – L. 

153/2017;  

 

b) Funcții publice de conducere (Anexa VIII cap. I, pct. III, lit. a) 

Nr.crt Funcția Nivelul 
studiilor 

Gradația Salariu de 
bază - lei 

1 Secretar al unității administrativ 
teritoriale , grad profesional II 

S 5 5883 

 
c) Funcții publice generale de execuție (Anexa VIII, Cap. I, pct. III, lit. b - 

L. 153/2017) 

Nr.cr
t 

Funcția Nivelul 
studiilor 

Gradația Salariu de 
bază - lei 

1 Consilier, inspector, grad profesional 
superior 

S 0 4.700 

2 Consilier, inspector, grad profesional 
principal 

S 0 4.650 

3 Consilier, inspector, grad profesional 
asistent 

S 0 4.400 

4 Consilier, inspector, grad profesional 
debutant 

S 0 4.200 

5 Referent, grad profesional superior M 0 4.080 
6 Referent, grad profesional principal M 0 3.800 
7 Referent, grad profesional asistent M 0 3.600 
8 Referent, grad profesional debutant M 0 3.400 
 
 

 
 
 

Anexa nr. 1 

la Hotărârea Consiliului Local Roşiile, 
județul Vâlcea  

nr. 8  / 31 .01.2023  

PROIECT 

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


- 2 -   

 

 
 

II. Funcții contractuale generale de execuție (Anexa VIII , cap. II, 
pct. IV, lit. b – L. 153/2017) 

Nr.crt Funcția Nivelul 
studiilor 

Gradația Salariu de 
bază 

1 Referent, grad profesional IA M 0 3.820 
2 Șofer I M/G 0 3.700 
3 Muncitor calificat I M/G 0 3.700 
4 Îngrijitor  M/G 0 3.420 
5 Muncitor necalificat I M/G 0 3.380 
6 Consilier personal M/S 0  
 

-      Serviciu din subordinea Consiliului Local  - Bibliotecă (publică 
comunală) 

 

 

-  Asistent personal al persoanelor cu handicap 

Nr.crt Funcția Nivelul 
studiilor 

Gradația Salariu de 
bază 

8 Asistent personal M/G 0 3.000 
  

Notă:  
În salariul de baza pentru functiia de conducere de secretar al UAT Roșiile atat la gradul I, cat si la gradul 

II, este inclusa gradatia aferenta transei de vechime in munca, la nivel maxim. 
Salariile de baza pentru functiile de executie sunt la gradatia 0 (art. 10 – L. 153/2017), la care sunt 

adăugate gradațiile corespunzătoare tranșei de vechime în muncă până maxim 22,5%. Menționăm că unele posturi 
sunt ocupate, iar altele vacante. 

Nivelul maxim al grilei de salarizare pentru funcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Roșiile, județul Vâlcea sunt stabilite in conditiile art. 11 din L. 153/2017, fara a depasi nivelul indemnizatiei 
lunare a functiei de viceprimar (Anexa IX lit. c – L. 153/2017), respectiv 6240 lei – OUG nr. 168/2022;  

Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA potrivit nivelului studiilor de 
la administrația publică locală se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de la cabinetul primarului/viceprimarului 
comunei. 

Salariile de bază nu includ sporul pentru condiții vătămătoare sau periculoase, indemnizații pentru activități 
suplimentare, vouchere de vacanță, alte drepturi care pot fi stabilite în condițiile legi (în anul 2023 se acordă 
voucere de vacanță);  

Salariile de bază nu includ activitatea de control financiar preventiv prevăzută la art. 15 din L. 153/2017); 
       Salariile de bază nu includ indemnizația de hrană lunare, reprezentand a 12-a parte din doua salarii de baza 
minime brute pe tara garantate in plata care se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioara, cu 
incadrarea in prevederile art. 25 alin. (1) – L. 153/2017. 

 
Roşiile, 25.01.2023 

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

 

Nr.crt Funcția Nivelul 
studiilor 

Gradația Salariu de 
bază 

7 Bibliotecar gradul  IA S 0 3.780 
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HOTĂRÂREA NR. 9 
 

Cu privire la :  aprobarea salariilor de bază, pentru personalul din 
cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare 
Roșiile, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului 
Local Roșiile 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  31.01.2023 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. 
239/25.01.2023, raportul de specialitate înregistrat la nr. 241/25.01.2023, cu 
consultarea din partea primarului a salariaților întocmindu-se proces-verbal de 
consultare nr. 240/25.01.2023, prin care se propune aprobarea salariilor de bază 
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Roșiile şi din serviciile publice din subordinea 
Consiliului local, având în vedere salariului de baza minim brut pe tara garantat in 
plata, transferul contribuțiilor de asigurări sociale și contribuțiile de asigurări 
sociale de sănătate din sarcina angajatorului în sarcina angajaților, organigrama și 
statul de funcții, cu încadrarea în fondurile bugetare potrivit principiului 
sustenabilității financiare, stabilirea salariilor de bază se stabilesc prin hotărâre a 
autorității deliberative, obligată să asigure comunității cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local, prevăzute de lege, și care este 
competentă să aprobe, în condițiile legii bugetul de venituri și cheltuieli al unității 
administrativ-teritoriale, la propunerea autorității executive, ce are atribuția de a 
gestiona sistemul de salarizare, în calitate de ordonator principal de credite, 
precum și atribuția de a propune un astfel de proiect de act administrativ, cu 
luarea în considerare a finanțării numărului total de posturi, stabilit în condițiile 
legii; Se are în vedere că SPAC are personalitate juridică și este în subordinea 
consiliului local; Hotărârea Consiliului Local Roșiile privind aprobarea bugetului 
local al comunei Roşiile, judeţul  Vâlcea la venituri și cheltuieli pe anul 2023 si 
estimările pe 2024-2026, HCL nr. 4/2023 de aprobare a bugetului SPAC Roșiile, cu 
luarea în considerare că acesta nu a suferit modificări față de forma anterioară, cu 
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli; 
Hotărârea Consiliului Local Roșiile privind aprobarea organigramei și statului de 
funcții; 
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 Văzând avizele înregistrate la nr. _____/___.01.2023 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. 3, art.11 şi art.38 alin.(1) şi alin.(3) lit.e), 
f), art. 18, art. 19, art. 13 alin. 1, pct.16, 28  lit.C, anexa nr. IX, anexa nr. VIII 
cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice nr.153/2017, coroborat cu art. 1 din HG nr. 
1477/2022 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in 
plata,  L. 53/2003 privind codul muncii, L. nr. 188/1999 r2, privind statutul 
funcționarilor publici, L. nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare, art. 14, 16, 17, 20-23, 40 Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice 
locale, cu modificările ulterioare, Art. I alin (4) din OUG nr. 168/2022 privind unele 
masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si 
completarea 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, art. 33 din L. 153/2017; 
 În temeiul art. 129, alin. (2) lit. a), d), alin. 4 lit. a), alin. (7), (12), (14), art. 
133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit a), 
art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 coroborate cu art. 153-
155 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: 
 

Art. 1. Se stabilesc salariile de bază, pentru personalul din cadrul Serviciului 
public de alimentare cu apă și canalizare Roșiile, cu personalitate juridică, din 
subordinea Consiliului Local Roșiile, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1). Drepturile salariale lunare brute ale personalului prevăzut la art. 
1 se stabilesc prin acte administrative individuale, cu încadrarea în cheltuielile de 
personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli, gestionarea sistemului de 
salarizare asigurându-se de ordonatorii de credite, în condițiile legii. 

(2). Salariile de bază aferente funcțiilor de execuție sunt la gradația 0 la 
care se va adăuga tranșa de vechime corespunzătoare în muncă, iar salariile de 
bază pentru funcțiile de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim. 

Art. 3. Se acordă indemnizația de hrană lunară reprezentând a 12-a parte 
din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata care se acorda 

http://idrept.ro/00023385.htm
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proporțional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioara, cu încadrarea in 
prevederile art. 18, art. 25 alin. (1) – L. 153/2017. 

Art. 4. Prezenta hotărâre de consiliul local se completează cu prevederile 
Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
modificată, precum şi cu celelalte acte normative din domeniul salarizării 
personalului bugetar. 

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 
01.01.2023, cu aceeași dată încetând aplicabilitatea oricărei prevederi contrare. 
 Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roşiile, 
Șef SPAC Roșiile pentru ducerea la îndeplinire prin compartimentele de specialitate 
și va fi făcută publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 
 
 

Roşiile, 25.01.2023 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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Aprobare salariilor de bază  
pentru funcţiile din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și 
Canalizare (SPAC) Roșiile, având personalitate juridică în subordinea 

Consiliului Local Roșiile 

 
 
 

 

Funcții contractuale de execuție  

 

Nr.crt Funcția Nivelul studiilor Gradația Salariu de bază 

1 Șef Serviciu M 5 4.730 

2 Contabil/economist S 0 3.600 

3 Muncitor/Casier M 0 3.300 

4 Muncitor/electrician M 0 3.520 

5 Muncitor /instalator M 0 3.520 

 
 
   

 
 

Notă:  
 Salariile de baza pentru funcțiile de execuție sunt  la gradatia 0 (art. 10 – L. 153/2017), la care sunt 
adăugate gradațiile corespunzătoare tranșei de vechime în muncă până maxim 22,5%, iar pentru cel de conducere 
este stabilit la nivel maxim. 

. Menționăm că unele posturi sunt ocupate, iar altele vacante. 
Salariile de bază nu includ sporul pentru condiții vătămătoare sau periculoase, indemnizații pentru activități 

suplimentare, vouchere de vacanță, alte drepturi care pot fi stabilite în condițiile legi; (În anul 2022 se acordă 
vaucere de vacanță) ; 

Salariile de bază nu includ activitatea de control financiar preventiv prevăzută la art. 15 din L. 153/2017); 
Salariile de bază nu includ indemnizația de hrană lunare, reprezentand a 12-a parte din doua salarii de 

baza minime brute pe tara garantate in plata care se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioara, 

cu incadrarea in prevederile art. 25 alin. (1) – L. 153/2017. 

 
 

Roşiile, 25.01.2023 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

 

Anexa nr. 1 

la Hotărârea Consiliului Local Roşiile, 
județul Vâlcea  

nr. 9  / 31.01.2023  
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HOTĂRÂREA  Nr. 10 
 

Privitor la :  aprobarea strategiei de dezvoltare a localităţii 
Roşiile, judeţul Vâlcea pe anul 2023.  

 
 

 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  31.01.2023 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. 
243/25.01.2023, referatul compartimentului de specialitate, al secretarului 
general UAT Roșiile înregistrat la nr. 244/25.01.2023 privind aprobarea 
strategiei de dezvoltare a localităţii Roşiile, judeţul Vâlcea pe anul 2023; 
 Văzând avizele înregistrate la nr. _____/___.01.2023 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 L. nr. 98/2016 privind achizițiile publice, art. 3, art. 11 
alin. 2, art. 12, 13 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, avându-se în vedere și HCL nr. 115/2022 privind 
aprobarea programului inițial de achiziţii publice a localităţii Roşiile, judeţul 
Vâlcea pe anul 2023, HCL nr. 33/2021 privind aprobarea strategiei de dezvoltare 
locală 2021-2027 la nivelul localităţii Roşiile, judeţul Vâlcea; 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. (1), 
art. 139 alin. (3), 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: 
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H O T Ă R Â R E : 
 

 
Art. 1. Se aprobă  strategia de dezvoltare a localității Roşiile, judeţul 

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

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuterniceşte, 
primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea în calitate de ordonator principal de 
credite prin compartimentul de achiziții publice și compartimentul financiar-
contabil. 

Art. 3. 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, şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general 
UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

Roşiile, 25.01.2023 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE  
A LOCALITĂŢII ROŞIILE, JUDEŢUL VÂLCEA PENTRU ANUL 2023 

 
             1. Noţiuni introductive 
 În conformitate cu prevederile art. 11. alin. (3) din din HG nr. 395/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitore 
la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului- cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice ..Strategia anuală de achiziţie publică se 
realizează in ultimul trimestru al anului anterior anului căruia ii corespund procesele 
de achiziţie publică cuprinse in acestea, şi se aprobă de către conducătorul 
autorităţii contractante ". 
 Potrivit dispoziţiilor art. 11. alin. (2) din HG nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului- cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice. Primaria Comunei Rosiile, prin 
Compartimentul Achizitii Publice, a elaborat strategia anuală de achiziţie 
publică care cuprinde totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a 
fi lansate de pe parcursul anului bugetar 2023. 
 Strategia anuala de achiziţie publica la nivelul Primariei comunei Rosiile 
se va putea modifica sau completa ulterior,identificarii surselor de finantare 
si dupa aprobarea prealabila a acestor modificari de catre conducere. 
 Compartimentul,, Achizitii Publice,, din cadrul Primariei Rosiile a  
procedat la întocmirea prezentei Strategii prin utilizarea informaţiilor şi a cel 
puţin următoarelor elemente estimative: 

- nevoile identificate la nivelul Primariei comunei Rosiile ca fiind 
necesare a fi satisfăcute ca rezultat a unui proces de achiziţie, asa cum 
rezulta acestea din solicitările transmise de toate compartimentele de 
specialitate/structurile functionale  din cadrul Primariei Rosiile. 
- valoarea estimata a achiziţiilor corespunzătoare fiecărei nevoi; 
- capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate 
contractanta pentru derularea unui proces care sa asigure beneficiile 
anticipate ; 
- resursele existente la nivel de Primarie si, dupa caz necesarul de 
resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de 
achizitii publice. 

 In cadrul Strategiei anuale de achiziţie publica la nivelul Primariei  se va 
elabora Programul anual al achiziţiilor publice ca si Anexa privind 
achiziţiile publice pe anul 2023, ca instrument managerial utilizat pentru 

Anexă la H.C.L. Roşiile 

nr. 10 / 31.01.2023 
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planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achiziţii la nivelul 
Primariei Rosiile si pentru planificarea resurselor necesare derularii 
proceselor. 
   2. Etapele procesului de achiziţie publica care vor fi parcurse în 
anul 2023. 
 Atribuirea unui contract de achiziţie publica /acord-cadru este rezultatul 
unui proces ce se derulează in mai multe etape. 
 Primaria Comunei Rosiile in calitate de autoritate contractanta, prin 
compartimentul de Achizitii Publice trebuie să se documenteze si să parcurgă 
pentru fiecare proces de achiziţie publica trei etape distincte: 

- etapa de planificare /pregătire, inclusiv consultarea pieţei ; 
- etapa de organizare a procedurii si atribuirea contractului/ 
acordului – cadru ; 
- etapa post atribuire contract/acord-cadru,  respectiv executarea si 
monitorizarea implementării contractului/acord-cadru. 

2.1 Obiectiv general. 
    Asigurarea necesarului de produse, servicii si lucrari pentru realizarea 
obiectivelor de functionare si dezvoltare institutionala ale Comunei Rosiile, 
in conditiile de legalitate, eficienta si eficacitate. 
  2.2. Obiective specifice ; 
1) Cresterea transparentei proceselor de achizitii publice de produse, 
servicii si lucrari derulate de catre Primaria Comunei Rosiile. 
2) Cresterea eficientei proceselor de achizitie publica, respectiv asigurarea 
necesarului de produse/servicii/lucrari de calitate, la cele mai bune 
costuri/preturi/tarife de achizitie, in conditii de legalitate ; 
3)Utilizarea eficienta a resurselor profesionale si financiare ale Comunei 
Rosiile pentru asigurarea necesarului de produse,servicii si lucrari in anul 
2023. 
 

 Etapa de planificare/pregătire a procesului de achiziţie publica  
 -Se initieaza prin identificarea necesitaţilor si elaborarea 
referatelor de necesitate şi se incheie cu aprobarea de către ordonatorul 
de credite a documentaţiei de atribuire, inclusiv a documentelor 
suport, precum si a strategiei de contractare pentru procedura 
respectiva. 
 Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii 
cu o valoare estimata egala sau mai mare decât pragurile valorice 
stabilite la art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice si este obiect de evaluare in condiţiile stabilite la art. 23 din HG nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica /acordului-cadru din 



Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Strategia de contractare se 
aproba de catre Consiliul Local. 
 Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din 
etapa de planificare/pregătire a achiziţiilor in legătura cu : 
  - relaţia dintre obiectul, constrângerile asociate si complexitatea 
contractului, pe de o parte, si resursele disponibile pentru derularea 
activităţilor din etapele procesului de achiziţie publica, pe de alta parte ; 
  - procedura de atribuire aleasa, precum si modalităţile speciale de atribuire 
a contractului de achiziţie publica asociate, daca este cazul;  
  - tipul de contract propus si modalitatea de implementare a acestuia ; 
  - mecanismele de plata in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul 
acestuia, masuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru 
neindeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligaţiilor contractuale  ; 
  - justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acord-
cadru, precum si orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii si/sau 
îndeplinirea obiectivelor Comunei Rosiile. 
   - justificările privind alegerea procedurii de atribuire in situaţiile prevăzute 
la art. 69 alin. 2-5 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si, dupa 
caz, decizia de a reduce termenele in condiţiile legii, decizia de a nu utiliza 
impartirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea si, dupa caz, 
criteriile de selecţie, criteriul de atribuire si factorii de evaluare utilizaţi ; 
  - Obiectivul din strategia locala/regionala/nationala de dezvoltare la a carui 
realizare contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, daca este cazul ; 
  - Orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitatilor autoritatii 
contractante ; 
     Etapa de organizare a procedurii de atribuire a 
contractului/acord-cadru incepe prin transmiterea documentaţiei de 
atribuire in SICAP si se finalizează odată cu intrarea in vigoare a contractului 
de achiziţie publica /acord cadru. 
 Având in vedere dispoziţiile legale in materia achiziţiilor publice, 
Primaria Rosiile  va realiza un proces de achizitie publica prin utilizarea 
resurselor profesionale proprii, resurse necesare celor trei etape  mai sus 
identificate existente la nivel central, iar atunci cand resursele proprii nu 
permit intocmirea caietelor de sarcini/specificatiilor tehnice, prin exceptie de 
la regula de mai sus, Primaria Rosiile va recurge la ajutorul unui furnizor de 
servicii extern de achizitie, in special pentru procedurile de achizitie cu grad 
ridicat de complexitate si/sau care necesita o expertiza tehnica specifica/ 
aprofundata care  este  selectat in conditiile legislatiei achizitiilor publice.  
       In vederea realizarii achizitiilor publice, autoritatea contractanta are in 
structura, in conditiile legii, un compartiment intern specializat, 
compartimentul Achizitii Publice din cadrul aparatului propriu de specialitate 
al Primarului Comunei Rosiile, in care este incadrata /numita o singura 
persoana avand studii superioare. 



      In aplicarea prevederilor art.2 alin.(3) din H.G. nr. 395/2016, autoritatea 
contractanta, prin compartimentul intern specializat in domeniul achizitiilor 
publice, are urmatoarele atributii principale : 
     - intreprinde demersurile necesare pentru 
inregistrarea/reinoirea/recuperarea inregistrarii autoritatii contractante in 
SICAP sau recuperarea certificatului digital, daca este cazul ; 
    - elaboreaza si, dupa caz, actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de 
celelalte compartimente ale autoritatii contractante, strategia de contractare 
si programul anual al achizitiilor publice ; 
   - elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a 
documentatiei de atribuire si a documentelor- suport, in cazul organizarii 
unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs, pe baza necesitatilor 
transmise de compartimentele de specialitate ; 
   - indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea 
prevazute de Lege ; 
   - aplica si finalizeaza procedurile de atribuire ; 
   - realizeaza achizitiile directe ; 
   - constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice ; 
      In conformitate cu prevederile art.2, alin.(4) si (5) din H.G.nr.395/2016 
celelalte compartimente ale autoritatii contractante au obligatia de a sprijini 
activitatea compartimentului intern specializat in domeniul achizitiilor, in 
functie de specificul si complexitatea obiectului achizitiei. 
      In sensul celor mai sus mentionate , sprijinirea activitatii 
compartimentului intern specializat in domeniul achizitiilor publice se 
realizeaza , fara a se limita la acestea, dupa cum urmeaza ; 
- a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesitatile de 
produse , servicii si lucrari, valoarea estimata a acestora, precum si 
informatiile de care dispun, potrivit competentelor , necesare pentru 
elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri 
cadru ; 

- b) transmiterea, daca este cazul, a specificatiilor tehnice asa cum 
sunt acestea prevazute la art.155 din Lege ; 
- c) in functie de natura si complexitatea necesitatilor identificate in 
referatele prevazute la lit a), transmiterea de informatii cu privire la 
pretul unitar/total actualizat al respectivelor necesitati, in urma unei 
cercetari a pietei sau pe baza istorica ; 
- d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare 
destinatie , precum si pozitia bugetara a acestora ; 
- e) informarea justificata cu privire la eventualele modificari 
intervenite in executia contractelor/acordurilor -cadru, care cuprinde 
cauza, motivele si oportunitatea modificarilor propuse ; 
- f) transmiterea documentului constatator privind modul de 
indeplinire a clauzelor contractuale. 



   3. Date de intrare utilizate in elaborarea Strategiei Anuale de 
Achizitie Publica 2023 si a Programului Anual al Achizitiilor 
Publice. 
    Strategia Anuala de Achizitii Publice 2023 a fost realizata cu 
respectarea prevederilor art.11 alin.(6) din HG.395/2016, respectiv prin  
luarea in considerare  a urmatoarelor elemente :  
a) nevoile identificate la nivelul Comunei Rosiile ca fiind necesar a fi 

satisfacute ca rezultat  al unui proces de achizitie publica determinate 
pe baza solicitarilor tuturor structurilor organizatorice  din cadrul 
comunei Rosiile, asa cum au fost acestea prevazute in bugetul aprobat 
pentru anul 2023. 

b) Valoarea estimata a achizitiei corespunzatoare fiecarei nevoi 
determinata prevederilor prin aplicarea prevederilor art.9-25 din Legea 
nr.98/2016, cu modificari si completari si art.16-17 din HG. 
Nr.395/2016, precum si a Ordinelor/ Instructiunilor/ Ghidurilor ANAP. 
Valoarea estimata a achizitiei acordului cadru/contractului s-au 
determinat pornind de la informatiile cuprinse in Referatele de 
necesitate, pe baza pretului/tarifului unitar/total estimat, exprimat in 
lei fara TVA, prin aplicarea prevederilor art.9-25 din Legea nr.98/2016, 
cu modificari si completari si ale art.16-17 din HG. Nr.395/2016, 
precum si Ordine/ Ghiduri/ Notificari/ Instructiuni ANAP relevante. 

      Pentru achizitiile de produse, servicii si lucrari a caror valoare estimata 
se situeaza sub pragul valoric prevazut la art.7, alin.5), din Legea 
nr.98/2016,cu modificari si completari va fi utilizata achizitia directa din 
catalogul SICAP, achizitiile directe fiind cuprinse in Anexa PAAP 2023. 
    4.    Programul anual al achiziţiilor publice. 
 Programul anual al achizitilor publice pe anul 2023, la nivelul 
Primariei Comunei Rosiile se elaborează pe baza referatelor de necesitate 
transmise de compartimentele de specialitate si cuprinde totalitatea  
contractelor de  achiziţie publica/acord-cadru pe care Primaria  intenţionează 
sa le atribuie in decursul anului 2023. 
 La elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru 
anul 2023 s-a ţinut cont de: 

- necesităţile  de produse, servicii si lucrări ; 
- gradul de prioritate al necesitaţilor, conform propunerilor 
compartimentelor de specialitate: 
- anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi 
identificate. 

       Dupa aprobarea bugetului propriu, precum si ori de cate ori intervin 
modificări in bugetul Primariei, Programul anual al achiziţiilor publice pentru 
anul 2023 se va actualiza, in funcţie de fondurile aprobate. 



 Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2023 al Primariei 
Comunei Rosiile este prevăzut in ANEXĂ la prezenta Strategie si cuprinde cel 
puţin informaţii referitoare la : 
  -obiectul contractului de achiziţie publica/acord cadru: 
  -codul vocabularului comun al achiziţiilor publice(CPV) 
  -valoarea estimata a contractului de achizitie publica/acordului - cadru ce 
urmează a fi atribuit ca rezultat al derulariii unui proces de achiziţie, 
exprimata in lei, fara TVA, stabilită în baza estimărilor compartimentelor de 
specialitate; estimarea valorii contractului de achizitie publica se realizeaza 
avand in vedere obiectul acesteia , in conformitate cu Capitolul I, Sectiunea 
a-IV-a, paragraful 3 din Legea nr.98/2016, cu modificari si completari art.9 
alin.(1) fiind prevazut ca autoritatea contractanta calculeaza valoarea 
estimata a unei achizitii avand in vedere valoarea totala de plata, fara TVA, 
luand in considerare orice eventuale forme de optiuni si prelungiri ale 
contractului mentionate in mod explicit in documentele achizitiei. 
  -sursa de finanţare: 
  -procedura stabilita pentru derularea procesului de achiziţie 
  - data estimata pentru pentru iniţierea procedurii: 
  - data estimata pentru atribuirea contractului; 
  -modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau 
offline. 
            In conformitate cu art.11 alin.(2) din Legea 98/2016, autoritatea 
contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai 
multe contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode de 
calcul care sa conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de 
achizitie publica, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire 
reglementate de lege. 
            Astfel, modalitatea de achizitie va fi aleasa prin raportare la ,, 
valoarea cumulata,, a tuturor produselor pe care autoritatea contractanta 
intentioneaza sa le achizitioneze la nivelul unui an bugetar, fiind necesara 
aplicarea unei proceduri de atribuire in cazul in care valoarea estimata a 
contractului depaseste pragurile valorice prevazute la art.7 alin.7 alin5 din 
Legea 98/2016 cu modificari si completari. 
 Dupa aprobarea Bugetului pe anul 2023 şi definitivarea Programului 
anual de achiziţii publice pentru anul 2023 al Primariei si in termen dc 5 
zile lucratoare de la data aprobării, prin grija compartimentului 
Contabilitate si Secretariat, se va publica Programul anual al achiziţiilor 
publice in SICAP si pe pagina de internet al instituţiei www.primariarosiile.ro. 
 De asemenea, semestrial se va proceda la publicarea in SICAP a 
extraselor din Programul anual al achizitilor publice pentru anul 2023 al 
Primariei Comunei Rosiile, precum si a oricăror modificări asupra acestuia, 
extrase care se refera la contractele/acordurile-cadru de produse si/sau 
servicii a căror valoare estimata este mai mare sau egala cu pragurile 



prevăzute la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
contractele/acordurile-cadru de lucrări a căror valoare estimata este mai 
mare sau egala cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016  
cu modificari si completari privind achiziţiile publice ( 270.120 lei-produse, 
servicii ; 900.400 lei-lucrari). Publicarea se va face in termen de 5 zile 
lucratoare de la data modificărilor. 
 Având in vedere dispoziţiile art. 4 din HG nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publica 'acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, conform căruia "prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) se pot pune la dispoziţia 
autorităţilor contractante si a furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei un set de 
instrumente ce se utilizează pentru planificarea portofoliului de achiziţii la nivelul 
autorităţii contractante, fundamentarea deciziei de realizare a procesului de 
achiziţie si monotorizarea implementării contractului, precum si prevenirea 
diminuarea riscurilor in achiziţii publice". Compartimentul Achizitii Publice va 
proceda la revizuirea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul  
2023 al Primariei, in vederea punerii de acord cu actele normative ce se vor 
elabora/aproba in legătura cu prezenta strategie, in termen de cel putin 15 
zile de la data intrării lor in vigoare, sau in termenul precizat in mod expres 
in actele normative ce se vor elabora/aproba. 
 
     5.     Sistemul de control intern 
 Având in vedere noua legislaţie privind achiziţiile publice, ca document 
de politica interna, sistemul propriu de control intern trebuie sa 
acopere toate fazele procesului de achiziţii publice de la pregătirea 
achiziţiei pana la executarea contractului, iar cerinţele efective trebuie 
diferenţiate in funcţie de complexitatea contractului de achiziţie publică care 
urmează a fi atribuit. 
 De asemenea, având in vedere standardele de control intern pentru 
gestionarea efectiva a procesului de achiziţii publice controlul intern va t rebui 
sa includă cel puţin următoarele faze: pregătirea achiziţiilor, redactarea 
documentaţiei de atribuire, desfăşurarea procedurii de atribuire, 
implementarea contractului. 
 Sistemul de control intern trebuie sa includă următoarele principii: 
- Separarea atribuţiilor,cel puţin intre funcţiile operaţionale si funcţiile 
financiare/de plata, persoanelor responsabile cu achiziţiile publice si 
compartimentele tehnice si economice, cerinţe de separare a atribuţiilor care 
depind de alocarea cu personal, respectiv de resursele profesionale proprii. 
-„Principiul celor 4 ochi"care implica împărţirea clara a sarcinilor in doi 
pasi: pe de o parte iniţierea si pe de alta parte verificarea, efectuate de 
persoane diferite. 
     6.   Excepţii 



 Prin excepţie de la art. 12 alin.(1)din HG nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referi toare la 
atribuirea contractului de achiziţie publica/acord-cadru din Legea 98/2016 
privind achiziţiile publice, in cazul in care primaria va implementa in cursul 
anului 2022, proiecte finanţate din fonduri nerambursabile si/sau proiecte de 
cercetare dezvoltare va elabora distinct, pentru fiecare proiect in parte un 
program al achiziţiilor publice aferent proiectului respectiv, cu respectarea 
procedurilor de elaborare cuprinse in legislaţia achiziţiilor publice, a 
procedurilor prevăzute in prezenta Strategie şi a procedurilor operaţionale 
interne. 
 Având in vedere dispoziţiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice precum si ale art. 1 din HG nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu referire la exceptările de la legislaţia 
achiziţiilor publice a achiziţiilor de produse, servicii si/sau lucrări care nu se 
supun regulilor legale,se va proceda la achiziţia de produse, servicii si/sau 
lucrări exceptate, pe baza propriilor proceduri operaţionale interne de 
atribuire cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de 
achiziţie publica respectiv nedescriminarea. tratamentul egal, recunoaşterea 
reciproca, transparenta, proportionalitatea, asumarea răspunderii.  
 Primaria Comunei Rosiile va derula, toate procedurile de 
achiziţie numai prin sistemul electronic al achiziţiilor publice SICAP. 
Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza numai in 
condiţiile legii si numai pentru situaţiile expres reglementate prin 
lege. Prin excepţie de la regula online, procedurile de achiziţie 
realizate pe baza procedurilor interne proprii, se vor realiza in 
sistem offline. 
 
    7.   Prevederi finale si tranzitorii 
      Primaria Comunei Rosiile prin compartimentul contabilitate si 
responsabilul de servicii in domeniul achiziţiilor, va ţine evidenta achizitiilor 
directe de produse, servicii si lucrări, precum si a tuturor achiziţiilor de 
produse, servicii si lucrări, ca parte a Strategiei anuale de achiziţii publice.  
     Prezenta Strategie anuala de achiziţii pe anul 2023 se va publica pe 
pagina de internet www.primariarosiile.ro. 
PORTOFOLIUL DE PROIECTE 
     Consiliul Local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea îşi propune ca în 
anul 2023 să realizeze următoarele : 
    - Modernizare drumuri de interes local  în comuna Roşiile.  
    - Lucrări de întreținere și reparați drumuri sătești și comunale, poduri, podețe, 
rigole de scurgere.  
    - Lucrari refacere drumuri locale si satesti – Inchiriere utilaje(buldozer etc).     

http://www.primariarosiile.ro/


    - Modernizare sistemului de iluminat public stradal in comuna Rosiile. 
    - Înființare retea inteligenta de distribuție a  gazelor naturale in comuna Roșiile. 
    - Parc fotovoltaic Rosiile si Plesesti.   
    - Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Cămin Cultural în sat Roșiile.     
    - Dotare cu, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii cu clasele I- VIII 
Rosiile si structurilor componente. 
    - Construire și dotare Sală de Sport în sat Roșiile, punctul Școala cu Clasele I-
VIII Roșiile, comuna Roșiile, județul Vâlcea. 
    - Refacere teren multifunctional. 
    - Modernizare baza sportive.    
    - Lucrari de racordare si bransare la reteaua de apa si canalizare. 
    - Extindere(infiintare) rețea apă uzată în comuna Roșiile , Sat Zgubea.  
    - Extindere retea de apa in Hotaroaia Deal, Cherasti Culme si Romanesti (str. 
Ghiocelului).         
    - Lucrări finisare exterior la Căminul Cultural Zgubea.          
    - Reparatii curente-vopsire fatada la Scoala Gimnaziala Rosiile. 
    - Digitalizarea Primaria Rosiile.             
    - Reparatii curente – inlocuire invelitoare acoperis si fatada la Scoala Romanesti. 
    - Amenajare parcare auto la sediul Primariei Rosiile.  
    - Amenajare parc de joaca pentru copii la  Rosiile.  
    - Amenajare parc de joaca pentru copii laZgubea. 
    - Reabilitare/Modernizare cladire administrative-fosta Baie Comunala. 
    - Reabilitare/Modernizare cladire administrative-fosta Scoala Hotaroaia 
    - Modernizare /Reabilitare Dispensar Uman. 
    - Modernizare Târg comunal în comuna Roșiile..       
    - Modernizare Centru Civic în comuna Roșiile.       
    - Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru 
si carte funciara. 

  Roşiile, 25.01.2023 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

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

                         CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A  NR. 11 

 
  Privitor la:  aprobarea închirierii terenului în suprafață de 1400 mp 

cale acces sonda 44 Romanești către Societatea Națională  de 
Gaze Naturale Romgaz S.A. – Sucursala Tîrgu-Mureș pentru 
realizarea intervențiilor și reparațiile la instalațiile 
tehnologice a sondei   

 
 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de  31.01.2023 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. 
243/25.01.2023, referatul compartimentului de specialitate, al secretarului general 
UAT Roșiile înregistrat la nr. 244/25.01.2023 privind închirierea terenului în 
suprafață de 1400 mp cale acces sonda 44 Romanești către Societatea Națională  de 
Gaze Naturale Romgaz S.A. – Sucursala Tîrgu-Mureș pentru realizarea intervențiilor și 
reparațiile la instalațiile tehnologice a sondei, pentru o perioadă de un an de la 
semnarea contractului, având în vedere adresa nr. 1438/16.01.2023 însoțită de schița 
terenului necesar închirierii pentru care solicitarea este de 2 lei/mp/an; cu luarea în 
considerare a faptului că pe drumul de acces către terenul respectiv se poate aduce 
atingere stării drumurilor se propune prevederi în contract cuprinzând cuantumul și 
modalitatea de acordare a chiriei, iar la sfârșitul lucrărilor terenul va fi redat la starea 
inițială; calea de acces fac parte din domeniul privat al UAT Roșiile din Izlazul 
Comunal; 
 Văzând avizele înregistrate la nr. _____/___.01.2023 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. 123/2012 a energiei electrice si a 
gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 135/2011 pentru 
aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, 
continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor 
private afectate de capacitatile energetice,a conventiei-cadru, precum si regulilor 
procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor, cu respectarea Legii nr. 
24/2000 r2, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

PROIECT 
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normative, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în administrația 
publică, 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. 133 alin. (1), art. 129, alin alin (6) lit. b), (14),  
art. 139, art.196 alin. 1 lit. a), art.140, art. 197 – 200, art. 240, art. 362 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, Consiliul local al comunei 
Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
 

 
H O T Ă R Â R E : 

 
Art. 1. Se aprobă închirierea terenului în suprafață de 1400 mp cale acces 

sonda 44 Romanești către Societatea Națională  de Gaze Naturale Romgaz S.A. – 
Sucursala Tîrgu-Mureș pentru realizarea intervențiilor și reparațiile la instalațiile 
tehnologice a sondei, potrivit schiței necesarului de teren care a fost atașată la 
cererea de închiriere. 

 Art.2.  (1). Suprafața de teren menționată la art. 1, face parte din domeniul 
privat al UAT Roșiile, Izlazul Comunal, conform Ordinului Prefectului Județului Vâlcea 
nr. 287/2011.  

(2). Calea de acces nu face parte din drumurile de interes public. 
Art. 3. (1). Cu ducerea la îndeplinire se împuternicește domnul Constantin 

Dumitru, primarul localității Roșiile, județul Vâlcea care se va îngriji de încheierea 
contractului de închiriere cuprinzând cuantumul și modalitatea de acordare a chiriei,  
propunându-se ca societatea sa plătească proprietarului _____ lei/mp, suma totală 
fiind de _____.000 lei, plata făcându-se prin virament în contul 
RO23TREZ67921A300530XXXX în termen de 30 zile de la încheierea contractului de 
închiriere. 

(2). Durata contractului de închiriere se va realiza pentru o perioadă de 1 an de 
zile de la încheierea acestuia, cu posibilitatea prelungirii, în condițiile legii. 

(3). Folosirea terenului se va face în scopul pentru care a fost solicitat. 
(4). La sfârșitul lucrărilor terenul va fi redat la starea inițială, iar îmbunătățirile 

care conduc la cresterea calitatii agricole si/sau la consolidarea terenului, realizate de 
societate, ramân la expirarea contractului  in deplina proprietate a proprietarului. 
 Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în 
vedererea efectuării controlului de legalitate, primarului pentru ducere la îndeplinire, 
Romgaz – Sucursala Tîrgu-Mureș şi  va fi adusă la cunoştinţă publică, prin grija 
secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 
 

Roşiile, 25.01.2023 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
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       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

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

                         CONSILIUL LOCAL                        

 
H O T Ă R Â R E A  NR. 12 

 
 Privind:   aprobarea acordării unui stimulent financiar pentru copii 

nou-născuți, acordat părinților 
 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  31.01.2023 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. 
243/25.01.2023, raportul compartimentului de specialitate, referatul secretarului 
general UAT Roșiile înregistrat sub nr. 244/25.01.2023 privind acordarea unui 
stimulent financiar pentru copii nou-născuți, acordat mamelor, având în vedere 
rata natalității care este scăzută precum și datorită înaintării în vârstă a 
generațiilor și luând în considerare multiplele cheltuieli pe care o familie trebuie să 
le realizeze impune dezvoltare unor servicii sociale care să stimuleze natalitatea, 
cu respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;   
 Văzând avizele înregistrate la nr. _____/___.01.2023 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 UAT Roşiile; 
 În conformitate cu prevederile art. 258 alin (3) și art. 263, art. 487 din 
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, r1, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (2), art. 5 lit.m), n), art. 7, art. 9 alin. (1) lit. 
(b), alin. (2), art. 11 alin (1) lit. b), art. 12 lit d), art. 15 alin (3), art. 66 alin. (4) și 
art. 68 din L. nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 2, art. 9 alin (2), art. 36 alin (2) din L. Nr. 272/2004, r1,  privind 
protectia si promovarea drepturilor copilului;  art. 4, art. 5, art. 19-20 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, HG. nr. 440/2022 pentru aprobarea 
Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru 
perioada 2022-2027, 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. 129 alin (1), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. b), alin. (14), art. 
133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin 3 lit. b), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. 
(3) lit a), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 
11 voturi pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă 
următoarea: 
 

H O T Ă R Â R E  
 
 Art. 1.(1). Se aprobă acordarea unui stimulent financiar în cuantum de 
1500 pentru copii nou-născuți, care se acordă mamelor acestora.  
 (2). Stimulentul se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut 
începând cu data de 01.01.2023 
 Art. 2 (1). Cererea pentru acordarea stimulentului se depune pentru fiecare 
nou-născut la compartimentul asistență socială de către părinții/părintele care 
au/are domiciliul pe raza administrativ-teritorială a comunei Roșiile, după caz 
împuternicit, după modelul tip Anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta, însoțită de următoarele documente:  
- copie carte de identitate părinți/părinte, 
- copie după certificatul de naștere al copilului; 
 - extras de cont al părintelui care optează pentru plata stimulentului prin 
virament bancar. 
 (2). La depunerea cererii, solicitantul este obligat să prezinte actul de 
identitate și certificatul de naștere al copilului, ambele în original.  
 (3). Cererea pentru acordarea stimulentului se depune împreună cu 
documentele enumerate la alin. (1) în termen de 6 luni de la data nașterii. 
 (4). Pentru a beneficia de acest drept cel putin unul din părinţi trebuie sa 
aibe domiciliul stabilit în comuna Roșiile înainte de data naşterii copilului, cu cel 
puțin 1 an de zile. 
 (5). Dosarul cu acte este acceptat doar daca este complet. 
 Art. 3. Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul local al comunei 
Roșiile, județul Vâlcea și va fi ridicată de la casieria Primăriei Comunei Roșiile, 
personal sau prin împuternicit cu procură specială sau, după caz, prin virament 
bancar.   
 Art. 4. 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 asistență socială și financiar – 
contabil al primăriei comunei Roşiile, judeţul Vâlcea. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea 
în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile pentru 
ducere la îndeplinire prin compartimentele de specialitate, şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului general al UATC Roșiile, judeţul Vâlcea. 

Roşiile, 25.01.2023 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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CERERE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI NOU-NASCUT 
 
 
  Subsemnatul(a) ___________________________________, dimiciliat in 
_____________________, sat/str.______________________________, nr.____, 
bloc______, sc._____, ap.____ _, telefon_______________, posesor al B.I./C.I. 
Seria_______, nr.___________, cod numeric personal ____________________, 
eliberat de _______________, la data de ________________, va rog sa imi 
aprobati acordarea stimulentului pentru nou-nascut.  
 
 Copilul a fost inregistrat in registrul starii civile ___________________, sub 
numele de _______________________________C.N.P. ___________________, 
cu certificatul de nastere seria _________, nr. _______________.  
 
 Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunile art. 326 din Codul penal 
privind infractiunea de fals in declaratii ca, pentru copilul identificat mai sus s-a 
depus doar prezenta cerere, in vederea acordarii stimulentului pentru nou-nascut. 
 Persoana indreptatita se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si locuieste 
impreuna cu acesta, copilul nefiind incredintat sau dat in plasament unei alte 
persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public. 
 
Atașez alăturat: 

- Actul de identitate al solicitantului; 
- Actele de identitate ale părinților nou-născutului; 
- copie după certificatul de naștere al copilului  

 
 Mentionez ca doresc ca suma de bani:  
□ sa fie virata in contul bancar conform extras cont 
______________________________________  
□ sa fie ridicata de la casierie de titularul cererii  
 
 
 Data ______________       SEMNATURA, 
 
 
 

Roşiile, 25.01.2023 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
     

Anexa nr 1 la H.C.L. Roşiile 

nr. 10 / 31.01.2023 
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                      România, Judeţul Vâlcea 

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

                         CONSILIUL LOCAL                   

                                                                                   

 
H O T Ă R Â R E A  NR. 14 

 
 Privitor la:  aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări pentru 

beneficiarii de ajutor social din comuna Roşiile, judeţul 
Vâlcea pe anul  2023. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de  31.01.2023 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. 
243/25.01.2023, referatul compartimentului de specialitate, al secretarului general 
UAT Roșiile înregistrat la nr. 244/25.01.2023 prin care se învederează că în 
conformitate cu temeiurile legale trebuie aprobat Planul anual de acțiuni sau de 
lucrări pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Roşiile, judeţul Vâlcea; 
 Văzând avizele înregistrate la nr. _____/___.01.2023 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. 6  din Legea nr. 416/2001, cu mofificările 
şi completările ulterioare, art. 28 alin. (1) și (3) din H.G. nr. 50/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile art.16^1 din O.U.G. nr.124/2011 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează 
acordarea de beneficii de asistenţă socială cu modificările și completările ulterioare, 
cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în administrația publică, 
văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – Constituția României, Legea 199/1997 
pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil; 
 În temeiul art. 129, alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 133 alin. (1), art. 136, 
art. 139 alin. (1), alin. (3), 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: 
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H O T Ă R Â R E : 

 
 Art. 1. Se aprobă planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru 
beneficiarii de ajutor social din comuna Roşiile, judeţul Vâlcea pe anul  2023 
conform anexei nr. 1 din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
viceprimarul localităţii, compartimentul de asistenţă socială, având printre 
atribuțiuni: 
 a) să afişeze lunar la loc vizibil planul de acţiuni sau de lucrări de interes 
local, lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi lista cu persoanele care 
urmează să efectueze orele de muncă pentru luna în curs; 

b) să ţină evidenţa efectuării orelor de muncă, într-un registru; 
c) să întocmească şi să respecte planul de acţiuni, obiectivele şi lucrările de 

interes local pentru un an calendaristic, în funcţie de: activităţile gospodăreşti 
edilitare ale comunităţii şi numărul orelor de muncă care trebuie să fie efectuate de 
beneficiarii ajutorului social; 

d) să întocmească situaţia lunară privind persoanele apte de muncă din 
familiile beneficiare de ajutor social, precum şi activităţile realizate de aceştia, 
conform planului de acţiuni şi potrivit modelului din anexa nr.10 la H.G. 
nr.50/2011; 
 e) să prezinte semestrial şi anual rapoarte însoţite de situaţii de lucrări cu 
privire la activităţile desfăşurate cu beneficiarii ajutorului social; 
 f) să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii, 
supraveghere a activităților desfășurate și, după caz, dotarea cu unelte și 
echipamente; 
 g) se pot emite repartiţii pentru altă persoană din familia beneficiară, stabilită 
prin dispoziţia Primarului Comunei Roșiile, în situaţia în care persoana nominalizată 
să efectueze acţiunile şi lucrările de interes local se află în incapacitate temporară 
de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial capacitatea de muncă; 
 h) alte atribuții stabilite de consiliul local și legislația în vigoare privind buna 
organizare și desfășurare a acțiunilor, lucrărilor de interes local. 
 Art. 3. Identificarea locurilor unde vor fi prestate luicrările prevăzute în 
Anexa 1 se va asigura prin primarul și viceprimarul comunei Roșiile.  
 Art. 4. Programul de lucru în vederea efectuării orelor de muncă va fi stabilit 
în funcție de numărul persoanelor care se vor prezenta în vederea efectuării 
muncii, care va fi de maxim 8 ore pe zi.  
 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului pentru ducere la 
îndeplinire prin viceprimarului localităţii și compartimentului de asistenţă socială, 
beneficiarii de ajutor social din comuna Roşiile, judeţul Vâlcea şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea 

Roşiile, 25.01.2023 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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PLANUL DE ACȚIUNI SAU DE LUCRĂRI 
pe anul 2023 pentru beneficiarii de ajutor social 

al comunei Roşiile, judeţul vâlcea 
 

Beneficiarii de ajutor social de pe raza localităţii Roşiile, judeţul Vâlcea vor 
efectua în anul 2023, următoarele activităţi/lucrări: 
- amenajarea unor locuri speciale de depozitare a deseurilor menajere si a 

gunoiului, colectarea, sortarea si valorificarea resurselor materiale refolosibile; 
-  organizarea de actiuni pentru salubrizarea si igienizarea, curatenia drumurilor si 

a celorlalte drumuri publice, indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuare, alei 
pietonale, spatii publice; 

- repararea și întreținerea podețelor, curățarea și amenajarea șanțurilor; 
-  realizarea, intretinerea si curatarea rigolelor drumurilor publice de interes 

judetean si local și a canalelor ce traversează satele;  
- executarea dezafectarii si curatirea albiiior raurilor de resturi, crengi, busteni ce 

pot influenta asupra stabilitatii si calitatii amenajarilor si constructiilor;  
- curatarea si intretinerea izlazurilor și pășunilor comunale; 
- amenajarea si intretinerea spatiilor verzi, a terenurilor de sport si de joaca 

pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement: desfasurarea de activitati in 
folosul asezamintelor social-culturale; 

- varuit pomi pe o parte si alta a drumurilor judetene;  
- plantarea de pomi si puieti pe raza localitatii;  
- curatarea terenurilor din interiorul si exteriorul cimitirelor de deseuri si buruieni;  
- repararea, zugravirea, vopsirea scolilor, dispensarului medical; 
-  intretinerea targului;  
- lipit si curatat afise de interes public, montat-demontat pancarde, stegulete sau 

banere de interes local;  
- sprijin in anuntat cetatenii cu privire la informatii de interes public. 
- Lucrări de întreținere a acostamentului pe lungimea drumurilor comunale și 

județene aflate pe raza comunei Roșiile; 
- Lucrări de demolare a construcțiilor dezactivate din domeniul public și privat; 
- Participarea la acțiuni privind situațiile de urgență; 
- Alte activități de interes și utilitate publică, activități edilitar-gospodărești.  

 
Roşiile, 25.01.2023 

       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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      H O T Ă R Â R E A NR.  15 

 
privind:  aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 

sociale  acordate la nivelul comunei Rosiile, județul vâlcea, 
pentru anul 2023. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  31.01.2023 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. 
243/25.01.2023, referatul compartimentului de specialitate, al secretarului general 
UAT Roșiile înregistrat la nr. 244/25.01.2023 prin care propune aprobarea Planului 
anual de acţiune privind serviciile sociale  acordate la nivelul comunei Rosiile, 
județul vâlcea, pentru anul 2023; Hotărârea Consiliului Local Roșiile nr. 40/2022 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului 
de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Roșiile, județul Vâlcea;  
 Văzând avizele înregistrate la nr. _____/___.01.2023 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. 2 lit. c), art. 3 alin. (2) lit. b), art. 5 din 
Anexa nr. 3, din H.G nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare si funcționare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii 
orientative de personal, cu modificările ulterioare; art. 112 alin. (3), lit. (b), art. 113 
alin (1), art.114 alin.(1) 118 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile 
si completarile ulterioare, Ordinul nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al 
Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul 
Consiliului judetean/Consiliului local/Consiliului general al Municipiului Bucurest, O.G. 
nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 
448/2006 privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu 
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale cu modificarile si completarile ulterioare,  cu respectarea 
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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. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin 3 lit. 
(a), art. 129 alin. (1), alin. (7) lit. b), p), 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 11 voturi pentru, 
Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 

 
 

 
H O T Ă R Â R E: 

 
Art. 1. Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale  acordate 

la nivelul comunei Roșiile, județul Vâlcea, pentru anul 2023, conform Anexei nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta. 

Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
primarul comunei Roșiile și compartimentul de asistență socială.  

 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile în 
vederea aducerii la îndeplinire prin compartimentul de asistență socială, și va fi 
adusă la cunoștință publică pe pagina de internet www.primariarosiile.ro prin 
intermediul secretarului general UAT Roșiile, județul Vâlcea.  
 

Roşiile, 25.01.2023 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

 

http://www.primariarosiile.ro/
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PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE  
ACORDATE LANIVELUL COMUNEI ROSIILE, JUDEȚUL VÂLCEA, 

PENTRU ANUL 2023 
 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale oferite de Compartimentul 
asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei se 
elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de 
dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Rosiile conform art. 112 alin. (3), 
lit. (a) şi (b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale poate fi modificat: 
ꞏ ca urmare a unor modificări apărute în structura Compartimentului asistență 

socială; 
ꞏ ca urmare a modificării sau a apariţiei unor acte legislative. 
Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este 

concepută ca un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea 
obiectivului său major: asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de 
natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure 
nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea 
socială. 

Planificarea este un proces sistematic prin care Compartimentul asistență 
socială îşi defineşte anumite priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei. 

Rolul planificării este de a ajuta instituţia să: 
ꞏ îşi definească obiectivele şi orientările; 
ꞏ îşi definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va 

întreprinde; 
ꞏ identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei; 
ꞏ clarifice resursele pe care le poate folosi şi să identifice ce acţiuni trebuie 

întreprinse. 
 
Consideraţii preliminare 
În întocmirea Planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul 

2023 s-a ţinut cont, în primul rând de scopul Compartimentului asistență socială şi 
anume prevenirea sau limitarea unor situaţiide dificultate sau vulnerabilitate care 

Anexa nr. 1 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  
nr. 15 / 31.01.2023  

PROIECT 

mailto:rosiile@vl.e-adm.ro
http://www.primariarosiile.ro/
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pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Instituţia urmăreşte realizarea 
scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale: 

 
A. BENEFICII SOCIALE 
1. Venitul minim garantat 
Plata ajutorului social se efectuează de către Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială. În cursul anului 2023 se află în plată un număr mediu lunar de 76 
de dosare de acordare a venitului minim garantat. 
 

2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu 
handicap grav 

Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav 
se acordă conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În 
conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza 
atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească 
îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere. În cursul anului 2023, estimăm 
un număr mediu lunar de 45 persoane cu handicap grav  beneficiază de drepturile 
prevăzute de  lege, în calitate de asitenți personali, în urma încadrării în gradul grav 
de handicap pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea 
Consiliului Judeţean Vâlcea, iar un număr mediu lunar de 75 persoane au 
beneficiază de indemnizațiile lunare pentru persoanele cu handicap grav. Pentru 
anul 2023 estimăm că indemnizațiile lunare pentru persoanele cu handicap grav vor 
fi de aproximativ 1468.00 mii lei, iar salariile asistenților personali de 1352.00 mii 
lei. Actualmente sun în plata 36 asistenți personali și 73 indemnizații însoțitori. 

 
3. Protecţia copilului 
Pentru protecția drepturilor copiilor sunt propuse diverse măsuri de protecţie, 

ca de exemplu plasamentul familial, supravegherea specializată la domiciliul 
părinţilor, sau instituţionalizarea  pentru copiii de pe raza comunei Rosiile şi 
reintegrarea în familiile naturale a minorilor care au beneficiat de măsuri de 
protecţie specială. Cazurile sunt înaintate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului a Judeţului Vâlcea, care analizează situaţia minorilor şi instituie o 
măsură de protecţie specifică fiecărui caz în parte. Măsurile de protecţie specială, 
instituite pentru copiii aflaţi în diverse situaţii de risc sunt monitorizate periodic. 
Cheltuielile necesare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt 
alocate din fonduri de la Bugetul de stat. Prin Compartimentul asistență socială  
se monitorizează toţi copiii aflaţi în situaţii de risc de pe raza comunei Rosiile. 

În vederea prevenirii separării copiilor de familiile naturale sau extinse, se vor 
efectua anchete sociale și vor fi propuse măsuri de protecție specială, acolo unde 
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situațiile constatate impun acest lucru. Având în vedere situaţia socio - economică la 
nivelul, comunei Rosiile preconizăm că pe anul 2023 se va reduce numărul de familii 
aflate în situaţie de risc, în schimb va creşte numărul de copii cu părinţi aflaţi la 
muncă în străinătate. 

Pentru prevenirea abandonului şcolar, compartimentul nostru monitorizează 
situaţia şcolară a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc din evidenţele noastre 
sau ca urmare a sesizărilor primite. 

Alături de instituţiile de învăţământ, Compartimentul asistență socială participă 
la obţinerea unor drepturi băneşti pentru elevi şi studenţi prin efectuarea anchetelor 
sociale. 

Totodată, copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate sunt 
monitorizați periodic iar persoanele în grija cărora rămân sunt consiliate cu privire la 
obligativitatea delegării de către instanță a exercițiului drepturilor părintești. 

Se menţine şi se dezvoltă colaborarea cu toate instituţiile statului care se 
ocupă de problematica copiilor şi tinerilor. 

 
4. Alocaţia pentru susținerea familiei 
Alocaţia pentru susținerea familiei se acordă în baza Legii 277/2010 privind 

alocația pentru susținerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, ca 
forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire 
copii în vârstă de până la 18 ani. Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul de 
stat, prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Estimăm că în anul 
2023 vor fi în plată un număr de 130 de titulari de dosare pentru alocaţia pentru 
susţinerea familiei. 

 
5. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei 
Conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea 
locuinţei se acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor şi persoanelor 
singure cu venituri reduse. Numărul de beneficiari pentru perioada noiembrie 2022 
– martie 2023 a fost de  375 familii şi persoane singure care au beneficiat de ajutor 
de încălzire a locuinţei cu lemne. Estimăm că vor fi aproximativ  375 de familii si 
persoane singure care vor beneficia de ajutor de încălzire în perioada sezonului rece 
noiembrie 2023 -martie 2024, suma fiind de cca 550.00 mii lei. 

 
6. Tichete sociale de gradiniță 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea 

participării în învațământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, 
Legeii nr. 49 din 16.04.2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2015 
se acordă tichete sociale în  valoare de 100 lei lunar, sumele fiind suportate de la 
Bugetul de stat. În anul 2023 este prevăzută suma de 9,45.00 mii lei pentru 
beneficiari de tichete sociale pentru grădiniţă. 
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B. OBIECTIVE GENERALE 

Pentru anul 2023 Compartimentul asistență socială îşi propune următoarele 
obiective generale: 

Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte 
activităţile de asistenţă socială la nivelul comunei Rosiile. 

Realizarea unei baze informatizate de date cu privire la beneficiarii de servicii 
sociale care să cuprindă (date de contact, vârsta, nivel de pregătire scolară și 
profesională,prestațiile acordate, cuantum și data acordarii). 

Obiectiv 2. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor 
sociale care intră în atribuţiile compartimentului 

ꞏ consultarea persoanelor din cadrul serviciului care au atribuţii în domeniu; 
ꞏ stabilirea sarcinilor; 
ꞏ actualizarea fişelor de post; 
ꞏ actualizarea procedurilor de lucru; 
ꞏ desemnarea responsabilităţilor; 
ꞏ aducerea la cunoştinţă şi însuşirea procedurii de către persoanele cu atribuţii 

în domeniu. 
Obiectiv 3: Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, 

în funcţie 
de nevoile identificate 

Identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţi ai 
beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de 
dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor obiective comune în acest sens; 

Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în 
furnizarea de 
servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete; 

Referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale 
sau de altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei. 

Obiectiv 4: Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale 
Evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională; 
Întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de 

nevoile personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în 
comunitate; 

Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, 
prin calificarea continuă a personalului; 

Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului 
şi beneficiarilor; 

Monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea 
unor indicatori în acest sens; 

Acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în 
funcţie de priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării; 
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Obiectiv 5: Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii 
implicaţi în 
domeniul social 

Identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintarea de propuneri 
de colaborare; 

Încheierea de convenţii de parteneriat; 
Crearea unei reţele de susţinere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin 

implicarea cât mai multor factori din comunitate (familie, instituţii, organizaţii, etc.) 
în rezolvarea 
problemelor acestora; 

Organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, 
reprezentanţi  ai instituţiei şi alte persoane interesate; 

Obiectiv 6: Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră 
în activitatea de asistenţă socială 

Identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 
Informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 
Implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi 

de prevenţie; 
Întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de 

nevoile personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în 
comunitate; 

Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, 
prin calificarea continuă a personalului; 

Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului 
şi beneficiarilor; 

Susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentaţi care să le 
promoveze interesele; 

Monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea 
unor indicatori în acest sens; 

Acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în 
funcţie de priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării 

  
MONITORIZAREA 
Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind o serie de 

indicatori. În funcţie de aceşti indicatori se va constata în ce grad au fost atinse 
obiectivele pe care şi le-au stabilit serviciile. 

Responsabil cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul de acţiune este 
asistentul social din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Rosiile. 

 
3,INDICATORI 
Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile 

propuse în  Planul anual de acţiune pentru 2023. 
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Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare 
următorii 
indicatori: 

ꞏ prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune social; 
ꞏ existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor de informare şi 

consiliere; 
ꞏ realizarea unui studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale ; 
ꞏ măsuri de îmbunătăţire a calităţii vieţii beneficiarilor de servicii sociale. 

Aplicarea Planului anual de activitate se va face în condițiile unei verificări periodice 
a nevoilor beneficiarilor de asistență, asa cum este prevăzut și stabilit în legislația în 
vigoare. 

Atingerea obiectivelor din Planul de acțiune privind măsurile de asistență 
socială se realizează conform bugetului de venituri și cheltuieli în care sunt cuprinse 
investițiile și sumele alocate pentru Compartimentului asistență socială pe anul 
2023. 
 
 

Roşiile, 25.01.2023 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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