ROMANIA

CONSILIUL LOCAL ROSETI
JUDETUL CALARASI
Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017

COMUNA ROSETI
cod fiscal: 4294146
E-mail: primariaroseti@yahoo.com

HOTĂRÂRE
pentru actualizarea componenței Comisiei speciale privind inventarul bunurilor ce
aparțin domeniului public al comunei Roseți, județul Călărași
Consiliul Local al comunei Roseti, întrunit în ședința ordinară din data de 27 februarie 2019;
Având în vedere:
-Raportul de specialitate nr.1101/14.02.2019 întocmit de către secretarul comunei prin care
aduce la cunoștință necesitatea actualizării componenței Comisiei speciale de inventar a
bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Roseți,județul Călărași, datorate încetării
rapoartelor de serviciu a unor membri ai comisiei,
- Prevederile HGR nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor,
-Prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1999 privind bunurile proprietate publică cu
modificările și completările ulterioare;
- Avizele favorabile ale comisiei de invatamant, sanatate, activitati social-culturale, respectiv
al comisiei activitati economico-financiare, inregistrate sub nr.1371/25.02.2019, nr.
1372/25.02.2019 din cadrul Consiliului Local,
-Prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizională în administratia
publică,republicată,
- Prevederile H.C.L.nr.52/27.11.2018 privind alegerea președintelui de ședință,
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art. 119-120, art. 122, art.45 alin.(1) din
Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, Consiliul Local al comunei Roseți adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1.Se actualizează componența comisiei speciale pentru întocmirea, modificarea,
completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Roseți după
cum urmează:
Preşedinte:
- primarul comunei Roseți- Nicolae RÂJNOVEANU
Membri:
- secretarul comunei- Lavinia TĂNASE,
- inspector/contabil- Georgeta APOSTOL;
- inspector- MARIA DRAGOMIR;
- consilier/agent agricol-Alexandru URSE;
- referent de specialitate-Marian-Cosmin NEGOIȚĂ
Secretar comisie:
1
-Lavinia TĂNASE.

Art.2 În desfășurarea activității, membrii comisiei speciale vor fi sprijiniți de funcționarii
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează
persoanele desemnate la art. 1 din prezenta hotărâre.
-Secretarul comunei Roseți va asigura comunicarea prezentei hotărâri, persoanelor
și autorităților interesate conform legii și o va afișa la avizierul Primăriei comunei Roseți.

Preşedinte de şedinţă
Răducu POPIA

Contrasemnează,
Secretar-Tănase Lavinia

Nr. consilieri:15
Prezenti:15
Adoptată cu 15 voturi”pentru”
Voturi contra:
Abţineri:

Nr.11
Adoptată la Roseţi
Astăzi, 27.02.2019
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