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    NR.:  1106 / 24.03.2023  

 
 

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 
31.03.2023, orele 13:00 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 alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Roșiile, județul Vâlcea 

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

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

 
 

După caz și întrebări, interpelări și răspunsuri; Diverse: prezentarea rapoartelor de activitate 
ale consilierilor locali și al viceprimarului de către aceștia.  

 
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 31.03.2023, orele 12:00. 

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 
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                        CONSILIUL LOCAL                    

H O T Ă R Â R E A  NR. 28

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

Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa
ordinară  din  data  de  31.03.2023  la  care  participă  un  număr  de  11
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Având  în  vedere  că  domnului  Ioana  Bogdan  ales  președinte  de
ședință în data de 18.12.2022 i-a expirat mandatul, se impune alegerea
unui alt președinte de ședință pentru o perioadă de trei luni, președinte
de ședință fiind ales în condițiile art. 123 alin (1) din O.G. nr. 57/2019
domnul __________;

Luând  în  dezbatere  referatul  secretarului  general  UAT  Roșiile  și
raportul de specialitate înregistrat la nr. 1106/24.03.2023, avându-se în
vedere și propunerea consilierilor locali referitor la alegerea președintelui
de ședință;

Văzând avizele  înregistrate la  nr.  ____/31.03.2023 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 Comunei Roşiile; 

În conformitate cu prevederile art. 123 alin (1), (4), art. 129 alin. (3)
lit. a din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Hotărâri Consiliului
Local  Roșiile  nr.  2/25.11.2020  privind  Regulamentul  de  organizare  şi
funcţionare a Consiliului Local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, Legii nr.
52/2003 r1 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul art. 133 alin. (2) lit. a), art. 136, art. 139 alin. (1) şi art.
196 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  cu  10  voturi  pentru,  domnul
_________  neparticipând la vot,  Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul
Vâlcea, adoptă următoarea:

H O T Ă R Â R E :

Art.  Unic.  Domnul  consilier  __________  se  alege  preşedinte  de
şedinţă al  Consiliului  Local al  comunei Roșiile pe o perioadă de 3 luni,
începând  cu  luna  Martie,  31.03.2023,  și  este  însărcinat  să  aducă  la
îndeplinire atribuțiile prevăzute de lege. 

Prezenta hotărâre va fi comunicată  Instituţiei  Prefectului  judeţului
Vâlcea  în  vederea  efectuării  controlului  de  legalitate,  primarului,
persoanei  prevăzută la  art.  1,  persoanelor  interesate şi  va  fi  adusă la
cunoştinţă  publică  prin  grija  secretarului  general  UAT  Roşiile,  judeţul
Vâlcea.

Roşiile, 24.03.2023
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HOTĂRÂREA  NR. 29

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

Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa
sa ordinară din data de 31.03.2023 la care participă un număr de 11
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Având  în  vedere  că  domnul  ________  a  fost  ales  preşedinte  de
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile
din data de 31.03.2023;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat
la  nr.  1104/24.03.2023,  raportul  compartimentului  de  specialitate
înregistrat la nr.  1105/24.03.2023, referatul  secretarului  general  UAT
Roșiile înregistrat sub nr. 1106/24.03.2023 privind aprobarea Studiului
de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de
investiții  „Extindere  rețea  distribuție  apă  și  execuție  branșamente
comuna Roșiile, județul Vâlcea”; documentația a fost elaborată de către
persoană autorizată SC AVACOM SRL RM. VÂLCEA.

Văzând avizele înregistrate la nr. ___/31.03.2023 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.20, alin. 1,lit.h, i, art. 41, art. 44
din  Legea 273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  republicata,  cu
modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 129, alin. 4, lit.
a,  d din OUG 57/2019 privind Codul  administrativ,  cu modificarile  si
completarile ulterioare; art. 7 din HG nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare  si  continutul-cadru  al  documentatiilor  tehnico-economice
aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investitii  finantate  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
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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. 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  din  OUG  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu
modificările  si  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  aproba  Studiul  de  Fezabilitate  și  indicatorii  tehnico-
economici  privind  obiectivul  de  investiții  „Extindere  rețea  distribuție
apă și execuție branșamente comuna Roșiile, județul Vâlcea”, conform
Anexei nr 1 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Se aprobă valoarea totala a investiției: 1.022.403,00 lei cu
TVA,  din care C+M (inclusiv  TVA):  880.600,00 lei,  conform Devizului
general. 

Art.  3. Extinderea  rețelei  de distribuție  apă în  comuna Roșiile,
județul Vâlcea se va realiza după cum urmează:

- Satul Romanești, Str. Ghiocelului;
- Satul Cherăști, Păsărei-Cherăști Deal;
- Sat Hotăroaia, Str. Piscul Frumos;
- Sat Pertești, pct. La Voinicu. 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură
de  către  primarul  comunei  Roșiile,  domnul  Constantin  Dumitru  ca
ordonator principal de credite, prin compartimentele de specialitate și
este  totodată  împuternicit  a  efectua  toate  demersurile  legale  și  a
semna documentațiile privind realizarea obiectivului de investiții.

Art. 5. Documentația privind obiectivul menționat la art. 1 se va
păstra în cadrul compartimentului achiziții publice.

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi  comunicată Instituţiei Prefectului
judeţului  Vâlcea  în  vederea  efectuării  controlului  de  legalitate,
primarului  comunei  Roşiile  în  vederea  aducerii  la  îndeplinire  prin
compartimentele de specialitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin
grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

Roşiile, 24.03.2023
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate, 
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,
                                                            AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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HOTĂRÂREA  NR. 30

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

Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa
sa ordinară din data de  31.03.2023 la care participă un număr de 11
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Având  în  vedere  că  domul  ________  a  fost  ales  preşedinte  de
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile
din data de 31.03.2023;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat
la  nr.  1104/24.03.2023,  raportul  compartimentului  de  specialitate
înregistrat la nr. 1105/24.03.2023, referatul secretarului general UAT
Roșiile înregistrat sub nr. 1106/24.03.2023 privind  acordul Consiliului
Local Roșiile pentru achiziționarea și montarea a 3 stații de așteptare a
transportului  călători  și  elevi,  implicit  aprobarea  sumelor  necesare
achiziționării  acestora; scopul  fiind asigurarea unor  condiții  decente,
sigure și eficiente de asigurare a transportului cât și de modernizarea
condițiilor de mobilitate la tranzitarea comunei;  mobilierul stradal a
devenit în ultimii ani o necesitate absolută datorită nevoii de curățenie,
estetică, confort, înfrumusețând spațiul public și creând armonie; 

Văzând avizele înregistrate la nr. ___/31.03.2023 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 Comunei Roşiile;

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), art.20, alin. 1,lit.h, i,
art.  41, art. 44 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale,
republicata, cu modificările si completările ulterioare; O.G. nr. 21/2002
privind  privind  gospodarirea  localitatilor  urbane  si  rurale,  cu
modificările  și  copmpletările  ulterioare;  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;  văzând  și  O.G.  nr.  71/2002  privind
organizarea  si  functionarea  serviciilor  publice  de  administrare  a
domeniului  public  si  privat  de  interes  local,  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
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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.  prevederilor  art.  87 alin.  (5),  art.  133 alin.  (1),
alin. (3) lit. a), art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), s), art. 136, art.
139 alin. (1), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 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  dă  acordul  Consiliului  Local  Roșiile,  județul  Vâlcea
pentru  achiziționarea  și  montarea  a  3  stații  de  așteptare  a
transportului călători și elevi.  

Art. 2. Se aprobă prevederea în bugetul local a sumei de 15000
lei  cu  TVA  în  vederea  efectuării  achiziției  menționate  la  articolul
precedent.

Art. 3. Mobilierul stradal la care face referire art. 1 se vor amplasa
pe domeniul public al localității Roșiile, după cum urmează:

- Satul Rățălești, punctul ”La Dina”;
- Satul Păsărei, punctul ”La Troiță”;
- Satul Romanești, punctul ”Intersecții cu Strada Teiului”. 
Art.  4.  Prezenta  hotărâre va fi comunicată Instituţiei  Prefectului

judeţului Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului
comunei Roșiile pentru ducere la îndeplinire, şi va fi adusă la cunoştinţă
publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea.

Roşiile, 24.03.2023
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT 
Roșiile, 
                                                            AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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