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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 
               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
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                                 PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I A NR.  110 
 

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. 1106/24.03.2023 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 31.03.2023, orele 13:00, 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, 24.03.2023 
          Primar,                                 Contrasemnează pentru legalitate,  
      CONSTANTIN DUMITRU                         Secretar general UAT Roșiile,  
             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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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 31.03.2023, orele 13:00 în sala de 
ședințe a Consiliului Local Roșiile, judeţul Vâlcea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Roşiile, 24.03.2023 
          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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PROIECTUL ORDINII DE ZI 
invitație consilieri locali la ședința ordinară 

a Consiliului Local Roșiile din data de 31.03.2023, ora 13:00 
 
 

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 16.03.2023. 

 

Nr. 
crt. 

Titlul: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea: 

Inițiator 

1 alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Roșiile, județul Vâlcea Primar 

2 
Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de 
investiții „Extindere rețea distribuție apă și execuție branșamente comuna 
Roșiile, județul Vâlcea” 

Primar 

3 
acordul Consiliului Local Roșiile pentru achiziționarea și montarea a 3 stații de 
așteptare a transportului călători și elevi 

 

 

- Întrebări, interpelări și răspunsuri; 

- Diverse:  prezentarea rapoartelor de activitate ale consilierilor locali și al viceprimarului de către aceștia. 

 
 

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, 24.03.2023 

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

Anexa nr. 1 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  

nr. 49 / 16.06.2019  

Anexa La Dispozitia Primarului Comunei Rosiile 
Nr. 110 / 24.03.2023 
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