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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preluării fără plată (cu titlu gratuit) a unui bun disponibil aflat în stare de funcționare de 
la Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

  
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 30 Ianuarie 2019, 
  Avand în vedere: 

 -     Expunerea de motive a primarului comunei Roseti cu privire la preluarea unui bun disponibil (cu titlu 
gratuit), constând  într-un autoturism de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, 
 -     Adresa AFIR București-OJFIR Călărași  prin care se anunță disponibilizarea unui bun(autoturism),    
- Procesul Verbal de predare-preluare înregistrat cu nr.458/21.01.2019 încheiat între Directorul 

Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Primarul comunei Roseți, judetul Călărași; 
- Prevederile Legii nr. 82/1991 privind Legea Contabilității, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  
- Prevederile Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si 

necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile O.G.nr. 81/2003, privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

institutiilor publice cu modifările și completările ulterioare; 
- Avizele favorabile al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local înregistrate cu nr. 

655/29.01.2019, nr. 657/29.01.2019; 
  -     Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată, 
  -     Prevederile H.C.L.nr. 52/27.11.2018 privind alegerea președintelui de ședință, 

 -    In conformitate cu prevederile art.1 din H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată   
și de valorificare a bunurilor apartinând instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare;  

-    Prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(9) din Legea  215/2001, privind administrația publica locală, 
republicată, cu cu modificările și completările ulterioare;  

       În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea  215/2001, privind administrația publica locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Roseți, adoptă 
următoarea  

HOTĂRÂRE 
 

            Art.1.Se aprobă preluarea fără plată (cu titlu gratuit) de către comuna Roseți, județul Călărași, a unui bun 
disponibil aflat în stare de functionare, de la Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, bun/mijloc fix ale căror 
date de identificare se regăsesc în anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Primarul comunei Roseți, prin compartimentele subordonate de specialitate din cadrul aparatului 
de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, procedând în conformitate cu prevederile 
legale în materie, în vigoare. 
 Art.3.Secretarul comunei Roseti va comunica și înainta prezenta hotărâre persoanelor și autorităților 
interesate, conform legii va asigura  aducerea la cunoștință public a prevederilor acesteia prin afisare  la avizierul 
Primăriei comunei Roseți și postarea pe site-ul instituției-www.comunaroseti.ro. 
   Președinte de ședință,                                                                                                              Contrasemnează, 

 Răducu POPIA                                                                                                    Secretarul comunei Roseți 
Lavinia TĂNASE   
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