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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.  18 
 

Privind:  aprobarea Acordului de parteneriat  privind executarea 
lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, gaze 
naturale pe traseul drumurilor județene modernizate și 
aflate în perioada de garanție  

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
extraordinară din data de 10.02.2023 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 
430/06.02.2023, referatul, raportul de specialitate înregistrat la nr. 
432/06.02.2023 al secretarului general UAT Roșiile având în vedere adresa 
Consiliului județean Vâlcea nr. 196/R din 2023 privind aprobarea Acordului de 
parteneriat  privind executarea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, gaze 
naturale pe traseul drumurilor județene modernizate și aflate în perioada de 
garanție, obiectul parteneriatului constând în stabilirea condițiilor în care UAT-
urile traversate de drumurile județene modernizate din fondurilor europene, 
fonduri naționale și ale bugetului local pot executa lucrări de alimentare cu apă, 
canalizare, gaze naturale pe durata perioadei de garanție, respectiv până la 
efectuarea recepției finale a lucrărilor de modernizare a drumurilor județene; 
 Văzând avizele înregistrate la nr. 18/10.02.2023 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 O.G. nr. 43/1997, r1 privind regimul 
drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; L. nr. 50/1991, r1 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările și completările 
ulterioare;  H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale 
a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice, 
cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 1362/2001 privind atestarea 
domeniului public al judetului Valcea precum si al municipiilor, oraselor si 
comunelor din judetul Valcea; 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 – 
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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, art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 
136,  art.139, alin (1) art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240   
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 Acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ-
teritorială județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea și Comuna Roșiile prin 
Consiliul Local Roșiile privind executarea lucrărilor de alimentare cu apă, 
canalizare, gaze naturale pe traseul drumurilor județene modernizate și aflate în 
perioada de garanție, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
        Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei 
Roșiile, județul Vâlcea, care este împuternicit să semneze acordul de parteneriat, 
precum și orice alte modificări și completări la acesta.  
   Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege 
Instituției prefectului judeţului Vâlcea în vederea efectuării controlului de 
legalitate, Consiliului Județean Vâlea, primarului comunei Roșiile, fiind publicată 
în Monitorul Oficial al Comunei Roșiile pe site-ul www.primariarosiile.ro și adusă 
la cunoștință publică prin intermediul secretarului general al UAT Roșiile, județul 
Vâlcea. 
 

 

Roșiile, 10.02.2023 

       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  

          IOANA BOGDAN                            Secretar general UAT Roșiile,  

         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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Acord de parteneriat  

privind executarea lucrărilor de alimentare cu apă/canalizare/gaze 
naturale pe traseul drumurilor județene modernizate și aflate în perioada 

de garanție 

 În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, 
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului 
nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 
publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Hotărârii 
Guvernului nr.1362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Valcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Valcea, cu 
modificările și completările ulterioare și cele ale Codului Civil, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 

Părţile 

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean 
Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, str. G-ral 
Praporgescu nr.1, cod poștal 240595, telefon 0250/ 732901, fax 0250/ 735617, 
cod fiscal 2540929. 

și 

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Roșiile, prin Consiliul Local al 
Comunei Roșiile, cu sediul în comuna Roșiile, sat Roșiile, Strada Principală nr. 
103, județul Vâlcea, cod poștal: 247555, telefon 0250867635, fax 0250867612, 
cod fiscal: 25539495 

au convenit următoarele: 

Art.1 Obiectul 

Parteneriatul are ca obiect stabilirea condițiilor în care unitățile administrativ-
teritoriale traversate de drumurile județene modernizate din fonduri europene, 
fonduri naționale și ale bugetului local pot executa lucrări de alimentare cu 
apă/canalizare/gaze naturale pe durata perioadei de garanție, respectiv până 
la efectuarea recepției finale a lucrărilor de modernizare a drumurilor județene.  

Anexă la H.C.L. Roşiile 

nr. 18 / 10.02.2023 
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Art.2 Obligațiile Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vâlcea 

a) să pună la dispoziție proiectul tehnic și detaliile de execuție în baza 
cărora au fost realizate lucrările de modernizare a drumului județean, la 
solicitarea unității administrativ-teritoriale; 

b) să emită avizul condiționat pentru executarea lucrărilor de alimentare cu 
apă, canalizare, gaze naturale; 

c) să informeze antreprenorul care a executat lucrările de modernizare a 
drumului despre lucrările ce urmează a se realiza pe traseul drumului 
județean; 

d) să urmărească readucerea la starea inițială a drumului județean pe 
zonele pe care s-au executat lucrări de alimentare cu 
apă/canalizare/gaze naturale; 

e) să comunice data începerii/terminării lucrărilor pentru drumurile județene 
care se modernizează (pentru care autorizațiile de construire nu sunt 
emise de unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora sunt localizate 
drumurile județene); 

f) să comunice perioadele de garanție de bună execuție a lucrărilor de 
modernizare a drumurilor județene; 

g) să comunice modificările ce apar pe perioada derulării lucrărilor. 

 

Art.3 Obligațiile Unității Administrativ-Teritoriale Roșiile 

a)  să includă în documentația de atribuire a contractului de lucrări de 
alimentare cu apă/canalizare/gaze naturale obligația antreprenorului de 
a readuce la starea inițială sectoarele de drum județean afectate de 
execuția acestor lucrări, pentru lucrările efectuate cât și pentru lucrările 
de readucere la starea inițială a sectoarelor de drum județean afectate 
de execuția acestor lucrări; 

b)  să includă în documentația de atribuire a contractului de lucrări de 
alimentare cu apă/canalizare/gaze naturale obligația de constituire a 
garanției de bună execuție pentru lucrările de readucere la starea inițială 
a sectoarelor de drum județean afectate de execuția acestor lucrări, pe o 
perioadă egală cu cea a garanției lucrărilor de modernizare a drumului 
județean, deja executate, respectiv până la efectuarea recepției finale a 
lucrărilor de modernizare a drumului județean, printr-un instrument de 
garantare emis în condiţiile legii, de o societate bancară sau de o 
societate de asigurări;  
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c)  se obligă să transmită Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vâlcea 
dovada constituirii garanţiei de bună execuţie menționate la lit.b) în 
favoarea unității administrativ-teritoriale, în termen de maximum 30 zile 
de la semnarea prezentului contract; 

d) să pună la dispoziția antreprenorului care a executat lucrările de 
modernizare a drumului județean proiectul tehnic și detaliile de execuție; 

e)  în cazul în care antreprenorul care efectuează lucrări de alimentare cu 
apă/ canalizare/ gaze naturale nu constituie garanţia de bună execuţie 
în forma, cuantumul şi termenele stabilite, unitatea administrativ-
teritorială va fi obligată de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul 
Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, să îndeplinească obligațiile de  
readucere la starea inițială a sectoarelor de drum județean afectate de 
execuția acestor lucrări și să întrețină sectoarele de drum județean 
afectate, pe o perioadă egală cu cea a garanției lucrărilor de 
modernizare a drumului județean, deja executate, respectiv până la 
efectuarea recepției finale a lucrărilor de modernizare a drumului 
județean; 

f)  să înștiințeze Consiliul Județean Vâlcea la finalizarea lucrărilor în 
vederea verificării readucerii drumului județean la stadiul și parametrii 
inițiali; 

g) la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală a lucrărilor va 
participa, în calitate de invitat, și un reprezentant al Consiliului Județean 
Vâlcea (în calitate de avizator).  

 

Art.4. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnării acordului 
de parteneriat și data expirării garanției de bună execuție aferentă lucrărilor de 
modernizare a drumurilor județene deja executate.  

 

Art.5. Amendamente 

(1) Părțile sunt pe deplin responsabile pentru îndeplinirea obligațiilor asumate 
la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul acord. 

(2) Avizul favorabil condiționat emis de Unitatea Administrativ-Teritorială 
Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, își pierde valabilitatea de drept, 
fără nicio altă formalitate și intervenție a instanței de judecată, în cazurile în 
care nu sunt îndeplinite obligațiile prevăzute în prezentul acord, precum și de 
orice alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare. 
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Art.6. Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord se va realiza prin acordul părților 
conform legislației în vigoare în domeniul obiectului acordului de parteneriat.  

(2) În cazul în care unitățile administrativ-teritoriale nu își respectă obligațiile 
prevăzute în prezentul acord, vor executa pe cheltuiala proprie lucrările de 
readucere la starea și parametrii inițiali ai drumului județean, precum și 
efectuarea tuturor lucrărilor de întreținere pe toată durata perioadei de 
valabilitate a garanție de bună execuție, acordată de antreprenorul care a 
realizat lucrarea de modernizare a drumului județean. 

(3) Toate neînțelegerile rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe 
care părţile nu le pot rezolva pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele 
competente de la sediul Județului Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea. 

Prezentul acord de parteneriat este guvernat de legea română. 

Întocmit în 2 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

Semnături 

Partener 1 RĂDULESCU Constantin – 
Președinte Consiliul Județean 
Vâlcea  

Semnătura Data şi locul 
semnării 
 

Partener 2 CONSTANTIN Dumitru – Primarul 
Comunei Roșiile 

Semnătura Data şi locul 
semnării 
 

  Roșiile, 10.02.2023 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
          IOANA BOGDAN                             Secretar general UAT Roșiile,  
          AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

 




