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R O M Â N I A                                            

    CONSILIUL LOCAL ROSEŢI 

     JUDETUL CĂLĂRAŞI                                                       COMUNA ROSEŢI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                             cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                   E-mail : primariaroseti@yahoo.com 

 

 HOTĂRÂRE 
privind  aprobare  suplimentare finanţare  Asociația Club Sportiv Roseți în anul 

2018 
 
 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 25 
Octombrie 2018, 

Având in vedere: 
 -adresa nr. 20/12.10.2018 a A.C.S Roseți, prin care solicită suplimentarea bugetului     
A.C.S Roseți,în vederea acoperirii cheltuielilor prevăzute in bugetul, aprobat de 
Adunarea Generală din 18.01.2018,  
-prevederile Hotărârii Consiliului Local Roseti nr.36/30.06.2016 privind aprobarea 
infiintarii Asociatiei Clubul Sportiv Roseti, unde comuna Roseti are calitatea de asociat–
membru fondator; 
-prevederile art. 181 şi art. 69 alin. (1) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile H.C.L Roseți nr. 6/15.02.2018 privind aprobarea finanțării Asociatiei Club 
Sportiv Roseti, 
-prevederile H.C.L. Roseti nr.4/15.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al comunei Roseti, judetul Calarasi pe anul 2018; 
-prevederile art. 14 alin. (3), (4)  din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-raportul de specialitate nr.7405/15.10.2018 cu privire  acordarea unei finantari de la 
bugetul local a Asociatiei Club Sportiv Roseti in anul 2018,    
-prevederile art. 36 alin. (2)  lit. d), corelate cu prevederile alin.6 lit.a pct.6 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

   -avizele favorabile nr.7632/23.10.2018, nr. 7631/23.10.2018, nr. 7633/23.10.2018  ale 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Roseți, 
   -prevederile H.C.L.nr. 39/30.08.2018 privind alegerea președintelui de ședință, 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Roseți, 
adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
 

         Art.1. Se aprobă suplimentarea finanțării ‘’Asociației Clubul Sportiv Roseți ‘’din 
comuna Roseți, județul Călărași cu suma de 40 000 lei de la bugetul local al comunei 
Roseti, în vederea desfășurării în bune condiții a activității sportive la nivel de localitate, 
funcție de disponibilitățile financiare, până la finele anului 2018, potrivit actului adițional ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se împuterniceșste primarul comunei Roseți să semneze actul adițional 
încheiat cu Asociația Club Sportiv Roseți. 
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Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se însărcinează 

primarul comunei Roseti și inspector cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Roseti. 
              - Secretarul comunei Roseti, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi. 
 
 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                       Contrasemnează,                                         
Tudor POENARU                                                                       Secretarul  comunei  

         Lavinia TĂNASE 
 
 

Nr. consilieri :15 
Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 
Voturi « contra »______ 

Abtineri :___ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.50 
Adoptată la Roseţi 
Astăzi,25.10.2018     
 
 


