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H O T Ă R Â R E A  Nr. 96 
din 31.10. 2022 

        privind   darea în folosință gratuită a unei autoutilitare, aflate în domeniul privat al comunei 
Rosiori către SC Apă Canal Nord-Vest SA în vederea asigurării în mod permament a mentenanței 
sistemului de alimentare cu apă și canalizare a comunei Roșiori 
 
              Având în vedere faptul că, Comuna Rosiori, este acţionar în SC APA CANAL NORD VEST SA, 
înfiinţată în condiţiile legii, în scopul reglementării, înfiin ţării, organizării, finanţării, exploatării, 
monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de 
competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, 
             Văzând: Hotărârea nr. 60 din 07. 06. 2022 adoptată pentru aprobarea  achiziționării unei 
autoutilitare și punerea la dispozitia a SC Apă Canal Nord-Vest SA în vederea asigurării în mod 
permament a mentenanței sistemului de alimentare cu apă și canalizare a comunei Roșiori, în urma căreia 
s-a achizitionat autoutilitara marca RENAULT, model EXPRESS  

- Adresa SC Apă Canal Nord-Vest SA prin care se solicită transmiterea în folosință gratuită a 
autoutilitarei achiziționate cu nr. de identificare VF1RJK00169424726, nr. inmatriculere BH-38-APA în 
vederea asigurării gestionării sistemului public de alimentare cu apă, în condiții optime; 

   - Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Roșiori 
                 - Referatul de aprobare nr. 220 din  25. 10. 2022 întocmită de Primarul comunei Roșiori; 

   - Raportul de specialitate nr. 221 din  25. 10. 2022 întocmit de compartimentul de specialitate  
pentru darea în folosință gratuită a unei autoutilitare achiziționata către SC Apă Canal Nord-Vest SA în 
vederea asigurării în mod permament a mentenanței sistemului de alimentare cu apă și canalizare a 
comunei Roșiori; 

          -   Avizul comisiei de specialitate nr. 1 și 4 al Consiliului Local al comunei Rosiori,               

În baza prevederilor: 
- art. 129 alin (1), lit. c)  și alin.(6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 349 – 352, 354 și 362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

        În temeiul art. art. 139 şi art. 196 alin.1 lit.a. din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

               
  Consiliul Local al comunei Rosiori 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

       Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită a unei autoutilitare, aflate în domeniul privat al comunei 
Rosiori, având datele de identificare în Cartea de Identitate a Vehiculului-  Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, 
către SC Apă Canal Nord-Vest SA în vederea asigurării în mod permament a mentenanței sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare a comunei Roșiori; 
      Art.2. Bunul identificat la art. 1 este destinat  utilizării în vederea asigurării gestionării sistemului 
public de alimentare cu apă, în condiții optime, respectiv, asigurării în mod permament a mentenanței 
sistemului de alimentare cu apă și canalizare a comunei Roșiori. 
      Art.3. Se încheie contractul de folosință gratuită între Comuna Roșiori – în calitate de proprietar și SC 
Apă Canal Nord-Vest SA  în calitate de titular al dreptului de folosință gratuită, identificat în Anexa nr.2 
care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 



 
      Art.4. (1) Durata contractului de folosință gratuită este de 5 ani care poate fi prelungită numai prin 
acordul scris al părților și încheierea unui act adițional la contract. 
                (2) În caz de încetare a gestionării sistemului public de alimentare cu apă al comunei Rosiori  de  
către SC Apă Canal Nord-Vest SA contractul de folosință a autoutilitarei încetează de drept. 
      Art.5. Predarea – preluarea bunului identificat la art. 1 se va face pe bază de proces – verbal încheiat 
între Comuna Roșiori – în calitate de predător și SC Apă Canal Nord-VestSA , în calitate de primitor. 
      Art.6. Se mandatează Primarul comunei Roșiori pentru semnarea contractului de folosință gratuită și a 
procesului verbal de predare – primire a bunului aflat în domeniul privat al comunei Roșiori, identificat la 
art.1 din prezenta  hotărâre, în numele și pentru Comuna Roșiori, Județul Bihor. 
       Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Roșiori și 
Compartimentul Financiar-Contabil/Contabilitate al primăriei. 
      Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, 
Instituția Prefectului - Județul Bihor, Compartimentul financiar-contabil/Contabilitate, SC Apă Canal 
Nord-Vest SA și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în 
format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  
DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu   11 de voturi „pentru”,  0   voturi „împotrivă”,  0  „ abţineri” de către cei  11   consilieri prezenți la 
ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.  
 

  

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Bolojan Florin Mircea 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


