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H O T Ă R Â R E A  NR. 15

Privitor  la:  acceptarea  transmiterii  fără  plată,  a  unui
autoturism Dacia Logan de la Agenția de Plăți și
Intervenție  pentru  Agricultură  Vâlcea către
Serviciul  Public  de  Alimentare  cu  Apă  și
Canalizare aflat în subordinea Consiliului Local
Roșiile  

Consiliul  local  al  comunei  Roşiile,  judeţul  Vâlcea  întrunit  în
şedinţa sa ordinară din data de  25.02.2021 la care participă un număr
de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Având în vedere că domnul Brabete Dănuț a fost ales preşedinte
de şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local
Roşiile din data de 25.11.2020;

Luând  în  dezbatere  referatul,  raportul  de  specialitate  al
secretarului general UAT Roșiile înregistrat la nr. 548/17.02.2021 prin
care se propune acordul consiliului local Roșiile privind transferul fără
plată a unui autoturism Dacia Logan de la instituția Agenția de Plăți și
Intervenție  pentru  Agricultură  Vâlcea  către  Serviciul  Public  de
Alimentare cu Apă și Canalizare Roșiile, având personalitate juridică,
aflat  în  subordinea  Consiliului  Local  Roșiile,  având  în  vedere  și
solicitarea  Șef  SPAC  Roșiile  nr.  43/16.02.2021  privind  necesitatea
pentru activitatea desfășurată în cadrul instituției, serviciul neavând în
proprietate nici un autoturism; 

Având  în  vedere  raportul  comisiei  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 Primăriei comunei Roşiile;

În  conformitate  cu  prevederile  H.G.  nr.  841/1995  privind
procedurile  de  transmitere  fara  plata  si  de  valorificare  a  bunurilor
apartinand institutiilor publice, cu modificările ulterioare, art. 69 alin
(1), (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 11
din Legea contabilităţii nr. 82/1991, r4, cu modificările şi completările
ulterioare,  OG.  Nr.  80/2001  privind  stabilirea  unor  normative  de
cheltuieli  pentru  autoritatile  si  institutiile  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
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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 prevederilor art. 133 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 129
alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), s), 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  aprobă  acceptarea  transmiterii  fără  plată,  a  unui
autoturism  Dacia  Logan  aflat  în  proprietatea  Agenției  de  Plăți  și
Intervenție  pentru  Agricultură  Vâlcea către  Serviciul  Public  de
Alimentare cu Apă și Canalizare aflat în subordinea Consiliului Local
Roșiile. 

Art. 2. (1). Necesitatea achiziționării unui autoturism reiese din
faptul că Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare Roșiile nu
dispune de nici un fel de mijloc de transport.

(2). Autoturismul Dacia Logan este necesare pentru activitatea
de teren ce se desfășoară în cadrul serviciului, având în vedere faptul
că  lunar  se  citesc  apometrele  de  consum de  apă  și  totodată  fiind
necesar pentru intervențiile apărute la rețeaua de alimentare cu apă și
canalizare  cât  și  pentru  orice  altă  activitate  desfășurată  în  cadrul
instituției.  

Art.  3.  (1). La  predarea-primirea  autoturismului  conducătorii
instituțiilor publice, prin compartimentele de specialitate, răspund de
înregistrarea  în  evidențele  contabile  a  operațiunilor  privind  ieșirea,
respectiv intrarea în gestiune a acestuia.

(2). Odată cu transmiterea mijlocului de transport APIA Vâlcea va
preda și  cartea de identitate,  certificatul de înmatriculare și  fișa de
înmatriculare  a  autovehiculului  din  care  să  rezulte  radierea  din
evidențele fiscale.    

Art. 4. Finanțarea Cheltuielilor necesare pentru administrarea și
întreținerea autoturismului se va face din bugetul Serviciului Public de
alimentare cu Apă și Canalizare Roșiile cu sediul în Comuna Roșiile,
județul Vâlcea.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri
se  împuterniceşte  primarul  comunei  Roșiile,  judeţul  Vâlcea  şi  Șeful
Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Roșiile.

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

Roșiile, 25.02.2021
       Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează pentru legalitate, 
            BRABETE DANUȚ                         Secretar general UAT Roșiile, 

   AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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