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                      România, Judeţul Vâlcea 

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

                         CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  NR.  
 

        Privitor la: aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local 
al anului 2022 în anul 2023, în sumă de 704.352,79 lei și a 
listei provizorii a obiectivelor de investiții. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 

extraordinară din data de 09.01.2023 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. 

24/04.01.2023, raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 

25/04.01.2023, referatul secretarului general UAT Roșiile înregistrat sub nr. 

26/04.01.2023 privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local al 

anului 2022 în anul 2023, în sumă de 704.352,79 lei și a listei provizorii a obiectivelor 

de investiții, aferent sursa A pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a Bugetului Local 

pe anul 2023 si estimări pe 2024-2026 al comunei Roșiile, județul Vâlcea si totodată 

aprobarea listei de investiții provizorie ce cuprinde  proiectele respective; 

 Văzând avizele înregistrate la nr. _____/09.01.2023 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. 5.16.3 din OMFP nr. 4271/2022 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 

2022, L. nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, art. 1, art. 13, art. 19 alin. 

(1) lit. a), alin. (2), art. 26, art. 58, art. 70, art. 71 alin (4) din Legea nr. 273/2006  

privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art. 5.16.3 

din OMFP nr. 1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exercițiului bugetar al anului 2021, cu modificările ulterioare, L. nr. 82/1991 r4 a 

contabilității, 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. 129, alin. (4) lit. a), art. 133 alin. (2) 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 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, cu 11 voturi pentru, Consiliul local al comunei Roșiile, județul Vâlcea, 

adoptă următoarea: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă utilizarea excedentul bugetului local al Comunei Roșiile, județul 
Vâlcea rezultat la finele anului 2022 în anul 2023 în sumă de 704.352,79 lei aferent 
sursei A pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023, după 
cum urmează: 

1. Lucrari de reparatii Gradinita Zgubea si constructii amenajare grup 
sanitar la gradinita Zgubea, sat Zgubea, comuna Rosiile 

53.000 

2. Extindere Rețea de alimentare cu apă în satul Hotăroaia, Cherăști 
Ratalesti și satul Romanesti, comuna Roșiile, județul Vâlcea” 

15.000 

3. Lucrari de punere in siguranta a circulatiei pe drumurile locale prin 
reparatii platforma si impermeabilizare in Comuna Rosiile, judetul 
Valcea 

500.000 

4. Consultanta privind intocmire si depundere cerere de finantare 
privind  dotarea cu mobilier si echipamente digitale, ale unitatiilor de 
invatamant preuniversitar si a unitatiilor conexe – PNRR C15 

25.000 

5. Lucrari de reparatii si inlocuire invelitoare la Scoala Romanesti, 
comuna Rosiile, judetul Valcea 

110.000 

6. Construire si dotare sala de sport, punctul Scoala cu clasele I-VIII 
Rosiile, judetul Valcea.) 

1,352.79 

 Art. 2. Se aproba lista provizorie a obiectivelor de investiții, cu finanțare de a 
bugetul local, pe anul 2023 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta. 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 
comunei Roşiile, judeţul Vâlcea în calitate de ordonator principal de credite prin 
compartimentele de specialitate. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea 

în vederea efectuării controlului de legalitate, Trezoreria Bălcești, primarului comunei 

Roşiile pentru ducerea la îndeplinire şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija 

secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea.  

 

Roşiile, 04.01.2023 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  

       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  

                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

  


